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Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 2285/27.01.2017 πρόσκληση του κ.
Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα επτά, δηλ. οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος Αντιπρόεδρος 3.
Χατζηδάκης Γεώργιος, 4. Αντζινάς Ιωάννης, 5. Κορμά-Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος,
τακτικά μέλη, και 7. Καλούδης Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Κούρτης Ανδρέας, 2.
Αγαδάκος Γεώργιος, και 3. Κουρής Μιχαήλ τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 3/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση αιτήσεως του Μπόβολου Χαραλάμπους, για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, μαζικής εστίασης «Καφετέρια- Σνακ Μπαρ», επί της πλατείας
Φλέμινγκ αριθ. 5
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Παναγιώταρης που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. πρωτ. 1578/2017 αίτηση του ΜΠΟΒΟΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων και η υπεύθυνη δήλωση του
ιδιοκτήτη στην οποία δηλώνει ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό δεν απαγορεύεται η λειτουργία του
υπό ίδρυση καταστήματος, για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, μαζικής εστίασης «Καφετέρια Σνακ Μπαρ», που βρίσκεται στην Ηλιούπολη επί της πλατείας
Φλέμινγκ αριθ. 5.
Επίσης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τόσο το καταστατικό της
πολυκατοικίας όσο και την απόφαση της συνέλευσης των κατοίκων της εν λόγω πολυκατοικίας.
Συνεχίζοντας ενημέρωσε το Σώμα ότι, όπως είναι γνωστό, το Τμήμα Καταστημάτων είναι κατά νόμο
αρμόδιο για τη λήψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μόνο, και δεν ελέγχει την αλήθεια του
περιεχομένου τους. Επειδή όμως στην παρούσα περίπτωση υπάρχει η άποψη των συνιδιοκτητών ότι ο
κανονισμός απαγορεύει την αιτούμενη χρήση, η Επιτροπή ανέτρεξε στο περιεχόμενο του κανονισμού, από
τον οποίο δεν προέκυψε με σαφή τρόπο ότι η χρήση καφετέριας – σνακ μπαρ δεν εμπίπτει ρητά στις
απαγορευμένες χρήσεις. Κατόπιν αυτού και εφόσον ο αιτών προσκομίζει όλα τα απαιτούμενα κατά νόμο
δικαιολογητικά, η Επιτροπή υποχρεούται να χορηγήσει την αιτούμενη προέγκριση, οι τυχόν δε αντιρρήσεις
των τρίτων αφορούν ιδιωτικού δικαίου διαφορά, αρμόδια για την επίλυση της οποίας είναι τα δικαστήρια.
Κατόπιν κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως:
1. Προβούν σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση και
2. Αποφασίσουν για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης για την ίδρυση του ανωτέρω καταστήματος
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 80 παρ. 3 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.), την 349/2012 Κανονιστική απόφαση Δ.Σ. και διαπίστωσε ότι ο σχετικός φάκελος ήταν πλήρης με
τα νόμιμα δικαιολογητικά
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει στον ΜΠΟΒΟΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Ελευθερίου, τη χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, μαζικής εστίασης «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», επί της
πλατείας Φλέμινγκ αριθ. 5, με τη διατήρηση του δικαιώματος ανάκλησής της.
Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει
να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της παρούσας, με
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως. Η παρούσα δεν συνιστά
άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη της λειτουργίας του καταστήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2.2.2017

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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