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∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
--------------------

Από το µε αριθµό 8/ 2015 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθµός απόφασης : 124/ 2015

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα:
Προέγκριση
ή
µη
άδειας
ίδρυσης
καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ¨ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ¨
του κ. ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη , που βρίσκεται εντός
Ο.Σ.Ε., στην πόλη της Κοζάνης.
Σήµερα την 15 η ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:30 µ.µ., η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
70.734/11.12.2015 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
–
Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨
(ΦΕΚ
87/τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Α∆Σ 403/07.09.2014), βρέθηκαν
παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βακουφτσή Ραφαέλα - Βασιλική
3.Ιωαννίδης Παρασκευάς
4.Σιαµπανόπουλος Γεώργιος
5.Τσικριτζή – Φτάκα Φανή
6.Κουϊµτζίδου Ελπίδα
7.Κυριακίδης Κωνσταντίνος
8.Τσιρέκας Αστέριος

1. ∆ηµόπουλος Παναγιώτης
ο οποίος αν και κλήθηκε
νόµιµα, δεν προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και
εισηγήθηκε παρακάτω 8 ο θέµα (περ.8) της ηµερήσιας διάταξης:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 ¨Κύρωση του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α
του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄), 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
η
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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.
Επίσης στο άρθρο 73 παρ. 1 εδαφ. Α περιπ i του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
(ΦΕΚ 87/τ. Α΄) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα της χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά τον προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου είναι της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Στην εγκύκλιο µε αριθµ. 51/66174/29.11.2006 ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.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 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011
(ΦΕΚ 2496/τ.Β’) για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αίτησηυπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει τα στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και,
εφόσον πρόκειται για εταιρεία, την επωνυµία και την έδρα αυτής. Στην αίτηση - δήλωση
επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήµατος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως
η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήµατος ή ακινήτου το είδος του καταστήµατος και,
επισυνάπτεται διάγραµµα της περιοχής 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.
Το γραφείο έκδοσης αδειών καταστηµάτων µε υπηρεσιακό του σηµείωµα µας διαβιβάζει
τη µε αριθµ. πρωτ 67882/26.11.2015 αίτηση του κ. ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του
Ιωάννη, µαζί µε το απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή µη προέγκρισης
ίδρυσης καταστήµατος ¨ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ¨, που βρίσκεται εντός
Ο.Σ.Ε., στην πόλη της Κοζάνης.
Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δηµοτικές υπηρεσίες, από
τον οποίο διαπιστώθηκε α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν
λόγω καταστήµατος και β) δεν υπάρχουν περιορισµοί που σχετίζονται µε την προστασία
του περιβάλλοντος είτε από την ισχύουσα νοµοθεσία είτε από τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισµοί σχετικοί µε την απόσταση του
καταστήµατος ή τη συστέγαση του µε κατοικίες.
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε, τη χορήγηση της ανωτέρω
προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες
διατάξεις και την ανωτέρω εισήγηση.
η
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει
σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 εδαφ. Α περιπ i του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις άρθρων 80 του Ν. 3463/2006 ¨Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/τ.Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΚΥΑ µε αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011
(ΦΕΚ 2496/τ.Β’)
4. Τα υποβληθέντα οριζόµενα από το Νόµο σχετικά δικαιολογητικά.
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος ¨ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ¨ του κ. ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη, που βρίσκεται εντός
Ο.Σ.Ε., στην πόλη της Κοζάνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 80 & 81 του Ν.
3463/2006 και του άρθρου 73 παρ. 1 εδαφ. Α περιπ i του Ν. 3852/2010 για τους
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Η παραπάνω προέγκριση :
i. ∆εν παρέχει δικαίωµα νόµιµης έναρξης λειτουργίας του καταστήµατος προ της
χορήγησης οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρο 80 παρ. 3 του Ν.
3463/2006)
ii. ∆εν αποτελεί έλεγχο νοµιµότητας του καταστήµατος κάτι που θα απαιτηθεί για
την οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Γ. Η παρούσα απόφαση ανακαλείται εντός τριών (3) µηνών µε δυνατότητα παράτασης
για δύο (2) ακόµη µήνες, κατόπιν αίτησής – γνωστοποίησης στο ∆ήµο, εφόσον δεν
υποβληθούν από τον ενδιαφερόµενο όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη
χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρο 1 παρ. 3 της αριθµ. ∆ΙΑ∆Π
/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄ 2496)
∆. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(www.kozanh.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Ε. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 124 / 2015
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βακουφτσή Ραφαέλα - Βασιλική
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Σιαµπανόπουλος Γεώργιος
η
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Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Τσικριτζή – Φτάκα Φανή
Κουϊµτζίδου Ελπίδα
Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Τσιρέκας Αστέριος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 15 ∆εκεµβρίου 2015
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2015.12.22 16:20:56 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης

η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 8 /15. 12. 2015 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 4 από 4

