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Αριθµ.Απόφασης 103 /2014    
Αριθ. Πρακτικού:   8/2014 

 
 

Σήµερα 19/05/2014 ηµέρα ∆ευτέρα
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε
µετά από την Α.Π: 6758/15-05-201
από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
 
 
Παρόντες 
1 Κεσόγλου Παύλος.                  6. Θεοχαρούδης
2. Γεννηµατάς Ιωάννης              7. Καρίκας
3. Πάντσης Θωµάς                     8
4. Καλτσογιάννη Γεωργία          9
5. Αβραµίδης Μωυσής                
  
Απόντες 
1.Τσοµπανοπούλου Μελίσα    
2. Καϊκατζάνη Μαρία         
 
 
Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλλ

∆ιοικητικού.                                            
        
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο 
εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
µας, η οποία έχει ως εξής:   
 Θέτουµε υπόψη σας ότι: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 80 του
παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου

 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                     

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
Κουκουτέγου Κλεαρέττη    

menemeni.gr            

              Απόσπασµα
Από το πρακτικό
               της

                          Θέµα: Χορήγηση προέγκρισης
                          καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
                          ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
                          ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ
                          ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 44, στη ∆ηµοτική
                          Αµπελοκήπων, στην 

∆ευτέρα και ώρα 18:00µµ στο Γραφείο της ∆ηµοτικής
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα

2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 

αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:      

.                  6. Θεοχαρούδης Θεοχάρης          
              7. Καρίκας Χρήστος  

8. Καραγιαννίδου Αναστασία       
9.Ορφανίδου Στυλιανή 
 

διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Κουκουτέγου Κλεαρέττη

                                            

 θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη
Οικονοµικών Υπηρεσιών- Τµήµα Τοπικής  Οικονοµικής Ανάπτυξης

άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε
. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης

υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης µετά

του ενδιαφεροµένου. Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη

                                      

Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

της 19/05/2014 

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ  

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΚΑΒΑ  
ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ, επί της οδού  

στη ∆ηµοτική Κοινότητα  
Αµπελοκήπων στην ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

 

Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
οτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, 

Προέδρου που δόθηκε στον καθένα 

της συνεδρίασης. 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη κλάδου ∆Ε 

έθεσε υπόψη του Συµβουλίου 
Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
ίδρυσης, µετά από 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. 

Με τις αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2/34824/27-12-2013 και ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2/34825/27-12-2013 Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών, Υγείας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών (ΦΕΚ 
3402 Β /31-12-2013 και 3403 Β /31-12-2013 αντίστοιχα), καταργείται το υφιστάµενο σύστηµα 
χορήγησης άδειας σε Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και 
ποτών Κατηγορίας III της Υγειονοµικής ∆ιάταξης (πλην των υπεραγορών τροφίµων) καθώς και σε 
Καταστήµατα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονοµικού ενδιαφέροντος  και αντικαθίσταται από α) ένα 
σύστηµα γνωστοποίησης του αιτούντος στις αρµόδιες αρχές περί έναρξης λειτουργίας της 
επιχείρησής του, περί συµµόρφωσής του   µε τις οικείες διατάξεις και περί τήρησης του συνόλου των 
προϋποθέσεων λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων και β) τη βελτιστοποίηση και εντατικοποίηση 
των ελέγχων, οι οποίοι κατά παράδοση έπονταν της αδειοδότησης. 
  Όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 2 της  ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 
(ΦΕΚ 3402/31.12.2013 τεύχος Β’) για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών, ο ενδιαφερόµενος 
υποβάλλει στον οικείο δήµο, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή µέσω 
του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου αναγράφεται το ονοµατεπώνυµό του ενδιαφερόµενου 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. 
β) Εφόσον το κατάστηµα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του 
διαχειριστή της πολυκατοικίας ή, ελλείψει διαχειριστή ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, 
στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστηµα, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισµός της 
Πολυκατοικίας ή, ελλείψει κανονισµού, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των συστεγαζόµενων στο ίδιο 
κτίριο διαµερισµάτων (εξαιρουµένων των ιδιοκτητών των λοιπών χώρων- καταστηµάτων, 
βοηθητικών χώρων κλπ) 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 παύει η τυχόν ίδρυση και λειτουργία του καταστήµατος. 

Η  απόφαση της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 (ΦΕΚ 3402/31.12.2013 τεύχος Β’), 
εφαρµόζεται στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος το 
οποίο δραστηριοποιείται στον τοµέα λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών, εξαιρουµένων των 



  
υπεραγορών τροφίµων, υπάγεται στην Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονοµικής ∆ιάταξης (αριθµ. 
Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/ 12- ΦΕΚ 2718 Β'/2012) και αδειοδοτείται από δήµους, εφεξής καλούµενο 
«Κατάστηµα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών». Στο πεδίο 
εφαρµογής της παρούσας εµπίπτουν αποκλειστικά οι κάτωθι δραστηριότητες: 
1. Οπωροπωλείο 
2. Κρεοπωλείο 
3. Παντοπωλείο 
4. Πτηνοπωλείο 
5. Αυγοπωλείο 
6. Ιχθυοπωλείο 
7. Γαλακτοπωλείο 
8. Πρατήριο Κατεψυγµένων προϊόντων 
9. Καφεκοπτείο 
10. Πρατήριο ελαίων και λιπών 
11. Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής 
12. Αµιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής 
13. Πρατήριο άρτου* 
14. Πρατήριο έτοιµου φαγητού 
15. Κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων 
16. Κάβα εµφιαλωµένων ποτών 
17. Κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας 
18. Πώληση τυποποιηµένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, 
µπισκοτοποιίας κλπ σε εµπορικά καταστήµατα 
19. Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόµενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου 
και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων. 

Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς της παρ. Η της υποπαραγρ. Η1 του Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ Α' 107) σύµφωνα µε την οποία, η ίδρυση Πρατηρίου άρτου δεν επιτρέπεται σε κρεοπωλεία, 
πτηνοπωλεία, ιχθυοπωλεία, περίπτερα και καταστήµατα ψιλικών. 

 
 ∆εν απαιτείται χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο ∆ήµο για τη ίδρυση Κ.Υ.Ε. λιανικής 
διάθεσης και ποτών εφόσον: 

α) Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου 
Κ.Υ.Ε., για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

β) Πρόκειται για τις δραστηριότητες 18, 19 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 (ΦΕΚ 3402/31.12.2013 τεύχος Β’) και συγκεκριµένα την     

 ι)Πώληση τυποποιηµένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, 
µπισκοτοποιίας κλπ σε εµπορικά καταστήµατα και  

ιι) την παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόµενους πελάτες από τα 
πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων. 
 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 γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 
λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών Κατηγορίας ΙΙΙ της αριθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/12 Υ∆ (ΦΕΚ 
2718 Β'/2012) για µία ή περισσότερες από τις ανωτέρω δραστηριότητες, ο  ενδιαφερόµενος 
υποβάλλει στον οικείο δήµο, εντός τριών µηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, µε δυνατότητα 
παράτασης για δύο ακόµη µήνες, κατόπιν αίτησης στο δήµο, υπεύθυνες δηλώσεις του 
ενδιαφεροµένου, του εποπτεύοντος ιδιώτη µηχανικού και του υγειονοµικώς και αγορανοµικώς 
υπευθύνου του Καταστήµατος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών (ανάλογα µε την περίπτωση). 
Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως. 



  
 
Στο ∆ήµο µας υποβλήθηκε η υπ’ αρ. 6698/13-05-2014 αίτηση της ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΣ, 

µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ, επί της οδού 
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 44 στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραµµα της περιοχής και υπεύθυνη 
δήλωση του  διαχειριστή της πολυκατοικίας που θα λειτουργήσει το ανωτέρω κατάστηµα. 

Στο φάκελο της  αιτήσεως περιλαµβάνεται η µε αρ. πρωτ. 6309/∆ΤΥ:1619/06-05-2014   
βεβαίωση χρήσης γης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε την οποία, 
βεβαιώνεται ότι για το οικοδοµικό τετράγωνο που περικλείεται µεταξύ των οδών 
Παπαφλέσσα– Γευγελής – Πλαστήρα - Λοχ. ∆ιαµαντή του ∆ήµου Αµπελοκλήπων Μενεµένης, 
δεν έχουν καθορισθεί χρήσεις γης από τα ισχύουσα Πολεοδοµικά ∆ιατάγµατα ρυµοτοµίας 
και όρων δόµησης. 

 Επίσης αναφέρεται ότι «….µε την τροποποίηση του Γενικού Πολεδοµικού Σχεδίου 
Αµπελοκήπων που εγκρίθηκε µε την υπάριθµ.35518/308-2005(φεκ 1249δ/21-11-2005) απόφαση 
του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. που διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 1440δ/30-12-2005, καθορίζονται για το 
παραπάνω οικοδοµικό τετράγωνο ως χρήσεις, χρήσεις αµιγούς κατοικίας όπως 
προσδιορίζονται µε το άρθρο 2 του από  23-2/6-3-87  (ΦΕΚ - 166 ∆/06-03-87) Προεδρικού 
∆ιατάγµατος σύµφωνα µε το οποίο «Στις περιοχές αµιγούς κατοικίας, επιτρέπονται µόνο: 
3.Εµπορικά Καταστήµατα που εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής 
(παντοπωλείο, φαρµακείο χαρτοπωλείο κλπ)» Το παρόν χορηγείται για έκδοσης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος  «Κάβα ποτών» υγειονοµικού ενδιαφέροντος, επί της οδού 
Παπαφλέσσα 44– Γευγελής, 56121 Αµπελόκηποι. 
Επειδή πρόκειται για κάβα ποτών που ουσιαστικά αποτελεί τµήµα παντοπωλείου και δεν δηµιουργεί 
προβλήµατα στη γειτονιά αλλά εξυπηρετεί τους δηµότες, η διοίκηση του ∆ήµου δεν έχει 
αντίρρηση να λειτουργήσει το ζητούµενο κατάστηµα.». 
   

 Σύµφωνα µε το άρθρο 2  του Π.∆. 23-2/6-3-87 (ΦΕΚ - 166 Α): Κατηγορίες και περιεχόµενο 
χρήσεων γης «Στις περιοχές αµιγούς κατοικίας, επιτρέπονται µόνο:  

1. Κατοικία.  
2. Ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες).  
3. Εµπορικά καταστήµατα που εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων της 
περιοχής (παντοπωλείο, φαρµακείο, χαρτοπωλείο κ.λ.π.).  

4. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.  
5. Κτίρια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
6. Αθλητικές εγκαταστάσεις.  
7. Θρησκευτικοί χώροι.  
8. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις)». 

Συνεπώς δεν επιτρέπεται, η ίδρυση και λειτουργία ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ, 
για το οικοδοµικό τετράγωνο που περικλείεται µεταξύ των οδών Παπαφλέσσα– Γευγελής – 
Πλαστήρα - Λοχ. ∆ιαµαντή του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης. 

 Επίσης, στον Οδηγό καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ,  2007, σελίδες 65, 69-70-71) δίνονται 
εξηγήσεις για τη διερεύνηση του ζητήµατος των χρήσεων γης σε σχέση µε τη λειτουργία των 
καταστηµάτων. Παρακάτω παρατίθεται το απόσπασµα ως έχει: 

«1. Χρήσεις γης 
α. Χρήσεις γης και ίδρυση καταστηµάτων 
Το ζήτηµα των επιτρεπτών χρήσεων είναι από τα σηµαντικότερα κατά την εξέταση των 

προϋποθέσεων χορήγησης της προέγκρισης και για το λόγο αυτό ο ∆ήµος υποχρεούται να τηρεί 
πλήρη και ενηµερωµένα στοιχεία (ΥΠΕΣ∆∆Α 56587/17-11-2006), αφού πλέον, µετά την ισχύ του 
άρθρου 80 παρ. 3 του Κ∆Κ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007 και της 
ΚΥΑ 10551/2007, οι ενδιαφερόµενοι δεν προσκοµίζουν σχετικό δικαιολογητικό. 



  
Όταν υποβάλλεται αίτηµα χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ερευνάται από την αρµόδια δηµοτική ή κοινοτική αρχή, ως νόµιµη 
προϋπόθεση για τη χορήγηση της αδείας, αν είναι επιτρεπτή η λειτουργία τέτοιου καταστήµατος στην 
περιοχή, ενόψει των περιορισµών ή απαγορεύσεων ως προς τις χρήσεις γης της περιοχής (βλ. ΣτΕ 
3553/1988, 1442/1996, 2852/1997). Πράξη µε την οποία χορηγείται σε περιοχή που αυτή δεν 
επιτρέπεται είναι νοµικώς πληµµελής. (ΣτΕ 3221/2000). Αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι εκδόθηκε 
άδεια κατά παράβαση των διατάξεων που καθορίζουν τις επιτρεπόµενες χρήσεις στην περιοχή, 
δηλαδή για παράβαση όρου µη υγειονοµικής φύσεως, µπορεί ο ∆ήµος να ανακαλέσει τη 
χορηγηθείσα άδεια, κατά τους κανόνες των διοικητικών πράξεων (ΣτΕ3819/1996, ΝΣΚ 87/2002).» 

«Α)Σύµφωνα µε τη γενική πολεοδοµική λειτουργία: 
α. Αµιγής κατοικία 
Στις περιοχές αµιγούς κατοικίας επιτρέπονται Κατοικία, Ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 

20 κλίνες), Εµπορικά καταστήµατα που εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων της 
περιοχής (παντοπωλείο, φαρµακείο, χαρτοπωλείο κλπ), Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, Κτίρια 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Πολιτιστικά κτίρια και εν 
γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις (άρθρο 231 ΚΒΠΝ). Από τις παραπάνω επιτρεπόµενες χρήσεις της 
αµιγούς κατοικίας, ζήτηµα µπορεί να τεθεί ως προς την έννοια των καταστηµάτων που εξυπηρετούν 
τις «καθηµερινές ανάγκες» των κατοίκων, δεδοµένου ότι η ενδεικτική αναφορά στο άρθρο 231 του 
ΚΒΠΝ τριών καταστηµάτων (παντοπωλείο, φαρµακείο , χαρτοπωλείο), προφανώς δεν καλύπτει όλα 
τα καταστήµατα που τις εξυπηρετούν. Η έννοια της  «καθηµερινής ανάγκης» είναι µία αόριστη έννοια, 
η εξειδίκευση της οποίας επαφίεται στη διοίκηση, η οποία αποκτά έτσι µία µορφή διακριτικής 
ευχέρειας, όχι όµως µε την έννοια της επιλογής ανάµεσα από περισσότερες εξ ίσου νόµιµες λύσεις. Η 
κρίση λοιπόν περί του αν ένα κατάστηµα εξυπηρετεί ή όχι τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων 
ανήκει στο ∆ήµο (ΥΠΕΣ∆∆Α 4644/29-3-1996) και δη στο όργανο που είναι αρµόδιο να αποφανθεί 
για τη συνδροµή των προϋποθέσεων της κατηγορίας αυτής, δηλαδή στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. 
Ωστόσο, επειδή  δηµιουργείται προηγούµενο, (η σχετική απόφαση έχει κανονιστικού χαρακτήρα 
αποτελέσµατα), ενδείκνυται η παραποµπή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Πάντως, είτε 
αποφασίσει σχετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είτε η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, η σχετική κρίση πρέπει να 
απαντά στα ερωτήµατα: 

α] Εάν πρόκειται για ανάγκη. Κάθε κατάστηµα καλύπτει µεν κάποιες ανάγκες των 
καταναλωτών αλλά η έννοια της ανάγκης που υπάρχει στο άρθρο 231 του ΚΒΠΝ αφορά µόνο αυτές 
που η κάλυψη τους είναι επιτακτική. Με το σκεπτικό αυτό, ένα κρεοπωλείο µπορεί µεν να καλύπτει 
ανάγκη, πλην όµως όχι επιτακτικού χαρακτήρα. 

β] Εάν πρόκειται για καθηµερινή ανάγκη, µε την έννοια ότι τα είδη του καταστήµατος ή οι 
υπηρεσίες που προσφέρει, είναι άκρως απαραίτητα και µε πολύ µεγάλη συχνότητα στους κατοίκους. 
Με το σκεπτικό αυτό, ένα κοµµωτήριο δεν είναι κατάστηµα καθηµερινής ανάγκης.  

   Είναι πάντως δυνατή η µε κανονιστική απόφαση [αρθρο 79 παρ. στ του Κ∆Κ] ρύθµιση του 
ζητήµατος, οπότε κατά τον  προέλεγχο θα ερευνάται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή η συµφωνία του υπό ίδρυση καταστήµατος µε την κανονιστική απόφαση. Πάντως, σε κάθε 
περίπτωση, δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως «καθηµερινής ανάγκης» ένα κατάστηµα το οποίο 
επιτρέπεται µόνο σε άλλου είδους χρήσεις [π.χ. εστιατόριο, το οποίο επιτρέπεται στην περιοχή της 
γενικής κατοικίας και όχι της αµιγούς]». 

Επισηµαίνεται δε 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.  

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 απόσταση του καταστήµατος  ή τη 
συστέγαση του µε κατοικίες. 
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.2/34824/27-12-2013 (ΦΕΚ 3402/31.12.2013 τεύχος Β’)  
• την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούµε να αποφασίσετε για τη χορήγηση ή µή 
προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ, ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ, επί της οδού ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 44, στη ∆ηµοτική 
Κοινότητα Αµπελοκήπων, στην ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ.  
 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και την 
ανωτέρω εισήγηση και το παρατιθέµενο σε αυτήν νοµικό πλαίσιο,               
     
                                                
                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ, ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ, επί της οδού ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 44, στη ∆ηµοτική 
Κοινότητα Αµπελοκήπων, στην ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ, επειδή συντρέχουν οι νόµιµες 
προϋποθέσεις.  
 
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: 103/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι,  20/05/2014         
 
 
 
             
                                                                                  Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
                                      
                         
 
 
 
 
                                                                                                     Κεσόγλου Παύλος 


