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ΑΔΑ: ΩΛΓ2ΩΕΣ-ΔΥΚ

Κερατσίνι: 16-3-2016
Αριθ. πρωτ. : 15424

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό τη̋ υπ’ αριθ. αριθ. 3η̋ τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 10η̋ Μαρτίου 2016
Δημοτική̋ Κοινότητα̋ Κερατσινίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2016
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ),
ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 45 ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ κ. ΒΛΑΧΟΥ
ΕΙΡΗΝΗΣ»
Στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 10 του μηνό̋ Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ
συνήλθε σε δημόσια 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Συμβούλιο τη̋
Δημοτική̋ Κοινότητα̋ Κερατσινίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 13423/4-3-2016, έγγραφη πρόσκληση τη̋
Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋
του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα πέντε (15) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση οκτώ (8) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Αλεξίου Αναστάσιο̋ 2) Αρφαρά̋ Γεώργιο̋ 3) Βρεττάκου Κυριακή 4) Δρόσου Αναστασία (Πρόεδρο̋) 5)
Κισσακιαβούρη̋ Ελευθέριο̋ 6) Μαρκουλάκη Ανθίππη 7) Προδρόμου Άννα και 8) Χαλικιά Ροδάνθη.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Βεντούρη Γαρυφαλιά 2) Καλαμάκη̋ Παντελεήμων-Ιωάννη̋ 3) Καραγιαννίδου Ελισάβετ 4) Κούβαρη̋
Παναγιώτη̋ 5) Μανουσιάδη Βασιλική 6) Μαρωνίδου Παρασκευή και 7) Τζανή Ελένη.
Παρευρέθη επίση̋ ο υπάλληλο̋ του τμήματο̋ Δημοτικού Συμβουλίου, Μάνο̋ Χρήστο̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋
συνεδρίαση̋.
Το ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ εισηγήθηκε η Πρόεδρο̋ του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Δρόσου
Αναστασία και ζήτησε την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη και τη συζήτησή του ω̋ επείγον. Το Σώμα
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη και τη συζήτησή του ω̋ επείγον. Στην συνέχεια
μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξή̋:
Σύμφωνα με το με αριθ. 14871/10-3-2016, έγγραφο τη̋ αρμόδια̋ υπηρεσία̋, σα̋ ενημερώνω ότι:
Στο Δήμο μα̋ υποβλήθηκε η υπ αριθμό 14549/9-3-2016 αίτηση τη̋ κ.: ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ,
με την οποία
ζητά την
χορήγηση προέγκριση̋ ίδρυση̋ & λειτουργία̋ καταστήματο̋ :
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ), σε ισόγειο
χώρο, επί τη̋ οδού ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 45, στο Κερατσίνι.
Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα ,που αφορούν τι̋ χρήσει̋ γη̋, την προστασία του
φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντο̋, την προστασία του αιγιαλού και τη̋ παραλία̋, των
δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώ̋ και την αισθητική, φυσιογνωμία και τι̋ εν
γένει λειτουργίε̋ τη̋ πόλη̋, όπω̋ αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από του̋ ειδικότερου̋ όρου̋
και προϋποθέσει̋ ,που τίθενται στι̋ τοπικέ̋ κανονιστικέ̋ διατάξει̋ . Στα θέματα αισθητική̋, φυσιογνωμία̋ και εν
γένει λειτουργιών τη̋ πόλη̋, εξετάζεται, για κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του Π.Δ 180/79, αν αυτό
βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησία̋, νοσοκομείου κλπ .Επίση̋ κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που
αφορούν τη συστέγαση του καταστήματο̋ με κατοικίε̋ (ΥΠΕΣΔΔΑ 66174/Εγκ51/29-11-06).
Η προέγκριση ίδρυση̋ συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυση̋ & λειτουργία̋ από τον ενδιαφερόμενο
συγκεκριμένου καταστήματο̋ και χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ήμερων (15) από την
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κατάθεση τη̋ αίτηση̋ και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση τη̋ έναρξη̋ επιτηδεύματο̋ από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενο̋ καταθέτει αίτηση στην οποία δηλώνει το είδο̋ του
καταστήματο̋, τι̋ προσφερόμενε̋ υπηρεσίε̋, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει,
επισυνάπτοντα̋ διάγραμμα τη̋ περιοχή̋.
Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 τη̋ ΚΥΑ 10551/2007 δεν απαιτείται χορήγηση προέγκριση̋ από τον Δήμο για
την ίδρυση ή εγκατάσταση καταστήματο̋, αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι: 1) Η άδεια ίδρυση̋ ή
εγκατάσταση̋ εκδίδεται από άλλη αρχή, 2) Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντο̋ που θα
ασκηθεί εντό̋ άλλου καταστήματο̋ υγειονομικού ενδιαφέροντο̋ για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυση̋
και λειτουργία̋. Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί εάν η τασσόμενη από τι̋ οικείε̋ διατάξει̋ προθεσμία
(15 ημερών από την υποβολή τη̋ αίτηση̋), παρέλθει άπρακτη.
Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω :
Σα̋ παρακαλούμε όπω̋, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτική̋ Ενότητα̋ Κερατσινίου,
πάρετε απόφαση για τη χορήγηση ή μη προέγκριση̋ ίδρυση̋ και λειτουργία̋ του αναφερομένου στο θέμα
καταστήματο̋ υγειονομικού ενδιαφέροντο̋, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1 α του Ν. 3852/2010.
Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη &
διάγραμμα τη̋ περιοχή̋.
Τονίζουμε ότι η απόφαση του Συμβουλίου Δημοτική̋ Ενότητα̋ δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την
έναρξη λειτουργία̋ του καταστήματο̋.
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε το σώμα να αποφανθεί σχετικά.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση τη̋ κ. Προέδρου έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
3. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006
Και μετά από διαλογική συζήτηση και διευκρινήσει̋ έθεσε την ανωτέρω πρόταση προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση προέγκριση̋ ίδρυση̋ και λειτουργία̋ του κάτωθι καταστήματο̋:
Ιδιοκτήτη̋ η κ: ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ.
Χρήση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ), σε ισόγειο χώρο, επί τη̋ οδού ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 45, στο Κερατσίνι.
Η απόφαση προέγκριση̋, αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδεια̋ έναρξη̋ επιτηδεύματο̋ από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.
Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγηση̋ τη̋ άδεια̋
ίδρυση̋ και λειτουργία̋.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (24).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 11-03-2016
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