ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΣΩΝ - ΛΟΤΣΑ
ΑΠΟΦΑΖ ΑΡΗΘ.
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(απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 1 ηρ Σακηική ζςνεδπίαζηρ ηην 4-1-2017 , ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπάησλ – Λνύηζαο ηνπ Γήκνπ Σπάησλ – Αξηέκηδνο)

Προέγκριση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης τροφίμων και ποτών - Επιχείρηση Μαζικής
Εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος (ΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΠΙΣΑΡΙΑ)» της εταιρείας:
«ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΕΤΜΑΣΑ ΑΒΕΕ » με διακριτικό τίτλο «AIR CANTEEN»για το κατάστημα
που βρίσκεται εντός του Δ.Α.Α. «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην θέση2/G 06(ΕΚΣΟ ΕΝΓΚΕΝ)–
πάτα.
ΘΔΜΑ:

Σηα Σπάηα ζήκεξα, ηελ 4 ηνπ κελόο ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ
ηνπ έηνπο 2017 εκέξα ΣΔΣΑΡΣΖ
θαη ώξα
07,30 κ.κ ζηελ Αίζνπζα Σπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπάησλ – Λνύηζαο ηνπ Γήκνπ Σπάησλ
– Αξηέκηδνο, ζπλήιζε ζε Ταθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Σπάησλ – Λνύηζαο ηνπ Γήκνπ
Σπάησλ – Αξηέκηδνο ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ:
39541/29-12-16
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπάησλ – Λνύηζαο θνπ Καηζνύιε Πέηξνπ ηνπ Βαζηιείνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75, Ν.3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν έληεθα (11) μελών βξέζεθαλ παξόληα
παξαθάησ
επηά ( 7 ) κέιε ήηνη:

ηα

Παπόνηερ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

Καηζνύιεο Πέηξνο ηνπ Βαζηιείνπ
Φξαγθνπ Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ
Μπίκπηδα Δπγελία ηνπ Γεσξγίνπ
Αξβαληηίδνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Αζηέξηνπ
Κνπινρέξεο Ηιίαο ηνπ Γεσξγίνπ
Σθηαδαξέζεο Γεξάζηκνο ηνπ Γεσξγίνπ
Μσξαθέαο Κπξηάθνο ηνπ Νηθνιάνπ
Απόνηερ
Παπνπηζάθεο Νηθόιανο ηνπ Δκκαλνπήι
Καηζνύιε Καιιηόπε ηνπ Γεσξγίνπ
Σηάκνπ Βαζίιεηνο ηνπ Πέηξνπ
Μάξθνπ Γήκεηξα ηνπ Βαζηιείνπ

Πξόεδξνο Σ/ιηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
Μέινο Σ/ιηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
Μέινο Σ/ιηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
« «
« «
« «
« «
« «
« «

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θα Κοςλοσέπη Μαπία ζύκθσλα κε ηελ
αξηζ 337/14 Απόθαζε Γεκάξρνπ.
Eηζεγνύκελε επί ηνπ 2ος θέμαηορ ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ ,ε Γξακκαηέαο ηνπ Σ/ιηνπ ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπάησλ αλαθέξεη ηα εμήο:
Από ηνλ θ. Γήκαξρν, καο δηαβηβάζηεθε ην ππ αξίζ. 39081/22-12-16 εηζήγεζε γηα ην ελ ιόγσ ζέκα πνπ
αλαθέξεη ηα εμήο :

Η υπ. αρ. 1866/06-12-2016 ύμβαση μεταξύ της εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΕΤΑΜΑΣΑ
ΑΒΕΕ» και του Δ.Α.Α. «Ελ. Βενιζέλος
Με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 38838/21-12-2016 αίτησή της, η
εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΕΤΜΑΣΑ ΑΒΕΕ» ζητά προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης τροφίμων και ποτών Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος (ΝΑΚ ΜΠΑΡ1

ΠΙΣΑΡΙΑ)» με διακριτικό τίτλο (AIR CANTEEN)για το κατάστημα που βρίσκεται εντός του
Δ.Α.Α. «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην θέση2/G 06(ΕΚΣΟ ΕΝΓΚΕΝ)–πάτα
Σα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ΚΤΑ ΔΙΑΔΠ/Υ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΥΕΚ
3106/09.12.2013 τεύχος Β’) για τη χορήγηση προέγκρισης είναι:
1) Αίτηση – Τπεύθυνη Δήλωση.
2) Διάγραμμα της περιοχής.
3)Τπεύθυνη Δήλωση διαχειριστή πολυκατοικίας ή ιδιοκτήτη του χώρου (εφόσον στεγάζεται σε
χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας).
ύμφωνα με το Ν.3463/8-6-2006 (ΥΕΚ 114 Α΄) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
και συγκεκριμένα με το άρθρο 80 παρ. 1,2 και 3, και το άρθρο 83 του Ν. 3868/10 το τοπικό
συμβούλιο αποφασίζει για την προέγκριση ή μη ίδρυσης, των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο
συγκεκριμένου καταστήματος, ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την υποβολή της αίτησης.
Σο κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από τον χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας, που εκδίδεται από το Δήμαρχο μέσα σε 15 μέρες αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία,
όπως προβλέπεται ανωτέρω και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Με την ανωτέρω αίτηση η αναφερόμενη εταιρεία έχει καταθέσει όλα τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά.
Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από την υπηρεσία μας από τον οποίο
διαπιστώθηκε ότι: α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν λόγω καταστήματος
β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος είτε από την
ισχύουσα νομοθεσία είτε από τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και γ) δεν υπάρχουν άλλοι
περιορισμοί σχετικοί με την απόσταση του καταστήματος ή τη συστέγαση του με κατοικίες.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαινύκε ην ηνπηθό Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπάησλ – Λνύηζαο γηα ηελ
ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.
ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΣΩΝ –ΛΟΤΣΑ
αθνύ άθνπζε ηα αλσηέξσ, είδε
ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη έιαβε ππόςε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ καηά ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ
1. Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ
ελδηαθέξνληνο «Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης τροφίμων και ποτών - Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης

παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος (ΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΠΙΣΑΡΙΑ)» της εταιρείας:
«ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΕΤΜΑΣΑ ΑΒΕΕ » με διακριτικό τίτλο «AIR CANTEEN»για το κατάστημα
που βρίσκεται εντός του Δ.Α.Α. «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην θέση2/G 06(ΕΚΣΟ ΕΝΓΚΕΝ)–
πάτα.
.
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2. Η παξνύζα απόθαζε δελ απνηειεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ
ελδηαθέξνληνο θαη ε ελδηαθεξόκελε νθείιεη λα πξνζθνκίζεη όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη από ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ έθδνζε από ηνλ Γήκαξρν ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο.
3. Η παξνύζα απόθαζε αλαθαιείηαη εθόζνλ δελ ζα πιεξνύληαη όιεο νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο
ηίζεληαη από ην Νόκν.
Η Σύκβνπινο ηνπ Τνπηθνύ
θα Φξάγθνπ Διέλε κεηνςήθεζε
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο.

,γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 2 /2017
Πξνο ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ε απόθαζε απηή από ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ:
Ο

ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ

ΜΔΛΖ

ΚΑΣΟΤΛΖ ΠΔΣΡΟ
Φξάγθνπ Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ
Μπίκπηδα Δπγελία ηνπ Γεσξγίνπ
Αξβαληηίδνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Αζηέξηνπ
Κνπινρέξεο Ηιίαο ηνπ Γεσξγίνπ
Σθηαδαξέζεο Γεξάζηκνο ηνπ Γεσξγίνπ
Μσξαθέαο Κπξηάθνο ηνπ Νηθνιάνπ
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΑΣΟΤΛΖ ΠΔΣΡΟ
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πνπ

