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 ΘΕΜΑ: Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήµατος  «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-
ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ    στην  ΛΕΩΦΟΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  173  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
της   ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΑΝΝΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ο.Ε.                      
 
Πρακτικό της µε αριθµό 2ης/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την 9η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 
Στην Καισαριανή σήµερα την 9η  του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ηµέρα  ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 14.00µ.µ. η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε 
τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό 
πρωτ. 1281/5-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του  
Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι  (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            
1.Περρής Ιωάννης                                                            
2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
6.Λυκούδης Αλεβίζος 
Παρευρέθει  επίσης στην Συνεδρίαση το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής κα Μαζαράκη Έλλη  από το  συνδυασµό «Καισαριανή  πόλη για 
όλους ανεξάρτητη  κίνηση  πολιτών».   
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Γ.Χουδετσανάκη. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το  2ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την µε αριθ. πρωτ. 333/21.01.2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   η 
οποία έχει ως εξής: 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:21/01/2016 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                  ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 333 
∆ΗΜΟΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
                                                                                 Προς  
                                                                                 Την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής           
 
 
            ΘΕΜΑ: << ∆ιαβιβαστικό αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης 
καταστήµατος.>> 
 
      Σας διαβιβάζουµε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 333/13-01-2016 αίτηση της 
ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΑΝΝΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ  Ο.Ε. που  θέλουν να 
ιδρύσουν κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος “ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ” ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ - 
ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ στην ΛΕΩΦΟΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 173 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ.   
 
       Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 3852 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010) για τα 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος πριν από την άδεια λειτουργίας απαιτείται 
προέγκριση, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
      Η διαδικασία προέγκρισης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 
3463/2006 και της  
ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/34825/27.12.2013 (ΦΕΚ 3403/31.12.2013 Β΄) 
 
      
       Η υποβολή της αίτησης και χορήγηση της προέγκρισης δεν επιτρέπουν την 
έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος.   
  
       Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη η χρήση γης, η προστασία του φυσικού, 
αρχιτεκτονικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος κ.λ.π., σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 208/2006 
κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
       Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι 
η αίτηση πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και µπορεί να χορηγηθεί η προέγκριση. 
 
 
               Η υπάλληλος                                                  Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
      Αρχιτεκτονικού  Τµήµατος                                       Αρχιτεκτονικού Τµήµατος 
 
            Μουστάκα Γεωργία                                                   Χαρίτου Ελιάνα  
              ∆οµικών Έργων                                                  Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
   
   
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Επιτροπή 
Ποιότητα Ζωής. 



 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
   Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 
 
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Προεγκρίνει την ίδρυση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  στο όνοµα της 
ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΑΝΝΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ  Ο.Ε.  που θέλει να 
ιδρύσει κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος “ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ” ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ - 
ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ στην ΛΕΩΦΟΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ αριθµό 173 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ διότι όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση τα δικαιολογητικά 
που κατατέθηκαν για το ως άνω κατάστηµα (από τον προέλεγχο που 
πραγµατοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας ) είναι σύµφωνα µε 
την αρθµ.208/2006 κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
   Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                       1.Περρής Ιωάννης    
                                                                       2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
                                                                       3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιο 
                                                                       4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
                                                                       5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
                                                                       6.Λυκούδης Αλεβίζος 
  
 
       ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                             Καισαριανή   10/2/2016 
 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                   
 
 
 

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                                                                                          
 
 
 


