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(απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 4 ηρ Σακηική ζςνεδπίαζηρ ηην
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο πάησλ – Λνύηζαο ηνπ Γήκνπ πάησλ – Αξηέκηδνο)

7-3-2017, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

ΘΔΜΑ:
Πξνέγθξηζε ή κε άδεηαο ίδξπζεο & ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο
«Δπηρείξεζε
καδηθήο εζηίαζεο πξνρείξνπ γεύκαηνο (αλαςπθηήξην) –Δπηρείξεζε Ληαληθήο δηάζεζεο
ηξνθίκσλ θαη πνηώλ (πξαηήξην γάιαθηνο & εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο – ηππνπνηεκέλσλ εηδώλ – μεξώλ
θαξπώλ)» επ΄ νλόκαηη ηεο εηαηξείαο: «ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ» γηα ην θαηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη
εληόο ηνπ Γ.Α.Α.
«Διεπζέξηνο Βεληδέινο» ζηα πάηα, επίπεδν Αλαρσξήζεσλ 2/Κ35, 2/Κ36 κε
απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ζην επίπεδν 0/J20-01, 0J/60 θαη 0/L01 ηνπ Κηηξίνπ ηνπ Κεληξηθνύ Αεξνζηαζκνύ
ηα πάηα ζήκεξα, ηελ 7 ηνπ κελόο ΜΑΡΣΗΟΤ
ηνπ έηνπο 2017 εκέξα ΣΡΗΣΖ
θαη ώξα 20,30
κ.κ ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο πάησλ – Λνύηζαο ηνπ Γήκνπ πάησλ –
Αξηέκηδνο, ζπλήιζε ζε Σαθηηθή ζπλεδξίαζε ην πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο πάησλ – Λνύηζαο ηνπ Γήκνπ
πάησλ – Αξηέκηδνο ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ: 6160/3-3-17 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο πάησλ – 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 ηα
παξαθάησ οκηώ (8 ) κέιε ήηνη:
Παπόνηερ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Καηζνύιεο Πέηξνο ηνπ Βαζηιείνπ
Παπνπηζάθεο Νηθόιανο ηνπ Δκκαλνπήι
Φξαγθνπ Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ
Μπίκπηδα Δπγελία ηνπ Γεσξγίνπ
ηάκνπ Βαζίιεηνο ηνπ Πέηξνπ
Αξβαληηίδνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Αζηέξηνπ
Κνπινρέξεο Ηιίαο ηνπ Γεσξγίνπ
Μάξθνπ Γήκεηξα ηνπ Βαζηιείνπ

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

Απόνηερ
1. Καηζνύιε Καιιηόπε ηνπ Γεσξγίνπ
Μέινο /ιηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
2. θηαδαξέζεο Γεξάζηκνο ηνπ Γεσξγίνπ
« «
« «
3. Μσξαθέαο Κπξηάθνο ηνπ Νηθνιάνπ
« «
« «
Eηζεγνύκελε επί ηνπ 1ος θέμαηορ ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, ε Γξακκαηέαο ηνπ Σνπηθνύ /ιηνπ ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο πάησλ αλαθέξεη ηα εμήο:
Με ηελ ππ’ αξηζ. Πξση. 4925/21-02-2017 αίηεζή ηεο,
ε εηαηξεία «ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ» δεηά πξνέγθξηζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «Δπηρείξεζε
καδηθήο εζηίαζεο πξνρείξνπ γεύκαηνο
(αλαςπθηήξην) –Δπηρείξεζε Ληαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ (πξαηήξην γάιαθηνο & εηδώλ
δαραξνπιαζηηθήο – ηππνπνηεκέλσλ εηδώλ – μεξώλ θαξπώλ)» γηα ην θαηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ
Γ.Α.Α. «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» ζηα πάηα, επίπεδν Αλαρσξήζεσλ 2/Κ35, 2/Κ36 κε απνζεθεπηηθνύο
ρώξνπο ζην επίπεδν 0/J20-01, 0J/60 θαη 0/L01 ηνπ Κηηξίνπ ηνπ Κεληξηθνύ Αεξνζηαζκνύ Σα δηθαηνινγεηηθά
πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ ΚΤΑ ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΔΚ 3106/09.12.2013 ηεύρνο Β’) γηα ηε
ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο είλαη: 1) Αίηεζε – Τπεύζπλε Γήισζε. 2) Γηάγξακκα ηεο πεξηνρήο.
3)Τπεύζπλε
Γήισζε δηαρεηξηζηή πνιπθαηνηθίαο ή ηδηνθηήηε ηνπ ρώξνπ (εθόζνλ ζηεγάδεηαη ζε ρώξν νξηδόληηαο
ηδηνθηεζίαο).
ύκθσλα κε ην Ν.3463/8-6-2006 (ΦΔΚ 114 Α΄) Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 80 παξ. 1,2 θαη 3, θαη ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 3868/10 ην ηνπηθό ζπκβνύιην
απνθαζίδεη γηα ηελ πξνέγθξηζε ή κε ίδξπζεο, ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. Η
πξνέγθξηζε ίδξπζεο ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηόηεηα ίδξπζεο από ηνλ ελδηαθεξόκελν ζπγθεθξηκέλνπ

1

θαηαζηήκαηνο, ελώ ε ζρεηηθή απόθαζε ιακβάλεηαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο. Σν θαηάζηεκα ιεηηνπξγεί λόκηκα από ηνλ ρξόλν ρνξήγεζεο ηεο νξηζηηθήο άδεηαο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο, πνπ εθδίδεηαη από ην Γήκαξρν κέζα ζε 15 κέξεο αθόηνπ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, όπσο
πξνβιέπεηαη αλσηέξσ θαη εθόζνλ πιεξνύληαη όιεο νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο.
Με ηελ αλσηέξσ αίηεζε ε
αλαθεξόκελε εηαηξεία έρεη θαηαζέζεη όια ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά. Δπί ηεο αηηήζεσο απηήο
δηελεξγήζεθε πξνέιεγρνο από ηελ ππεξεζία καο από ηνλ νπνίν δηαπηζηώζεθε όηη: α) νη ρξήζεηο γεο ηεο
πεξηνρήο επηηξέπνπλ ηελ ίδξπζε ηνπ ελ ιόγσ θαηαζηήκαηνο , β) δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είηε από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία είηε από ηνπηθέο θαλνληζηηθέο
απνθάζεηο θαη γ) δελ ππάξρνπλ άιινη πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί κε ηελ απόζηαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηε
ζπζηέγαζε ηνπ κε θαηνηθίεο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαινύκε ην ηνπηθό πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο πάησλ – Λνύηζαο γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.
ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΣΩΝ –ΛΟΤΣΑ αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο
πγεηνλνκηθνύ
ελδηαθέξνληνο «Δπηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο πξνρείξνπ γεύκαηνο (αλαςπθηήξην) –Δπηρείξεζε Ληαληθήο
δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ (πξαηήξην γάιαθηνο & εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο – ηππνπνηεκέλσλ εηδώλ –
μεξώλ θαξπώλ)» επ΄ νλόκαηη ηεο εηαηξείαο: «ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ» γηα ην θαηάζηεκα πνπ
βξίζθεηαη εληόο ηνπ Γ.Α.Α. «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» ζηα πάηα, επίπεδν Αλαρσξήζεσλ 2/Κ35, 2/Κ36 κε
απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ζην επίπεδν 0/J20-01, 0J/60 θαη 0/L01 ηνπ Κηηξίνπ ηνπ Κεληξηθνύ Αεξνζηαζκνύ
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.

πνπ

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 13 /2017
Πξνο ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ε απόθαζε απηή από ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ:
Ο

ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ

ΜΔΛΖ

ΚΑΣΟΤΛΖ ΠΔΣΡΟ
Παπνπηζάθεο Νηθόιανο ηνπ Δκκαλνπήι
Φξάγθνπ Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ
Μπίκπηδα Δπγελία ηνπ Γεσξγίνπ
ηάκνπ Βαζίιεηνο ηνπ Πέηξνπ
Αξβαληηίδνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Αζηέξηνπ
Κνπινρέξεο Ηιίαο ηνπ Γεσξγίνπ
Μάξθνπ Γήκεηξα ηνπ Βαζηιείνπ
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΑΣΟΤΛΖ ΠΔΣΡΟ
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