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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ», επί της οδού ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5 στο Αιγάλεω,
εκμετάλλευσης της υπό σύσταση εταιρείας με την
επωνυμία ''ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΤΣΙΡΑ Ο.Ε.''.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με
αριθμ.11/2016 συνεδριάσεως
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αιγάλεω
Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23/03/2016, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 12.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.) του Δήμου
Αιγάλεω, κατόπιν της αριθμ.πρωτ. 8585/18-03-2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου
αυτής, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος και μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, αφού από το
σύνολο των εννέα (9) μελών βρέθηκαν όλα παρόντα:
Παρόντες
1. Παπαδιάς Γιώργος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
2. Βαγενά Θεοδώρα (τακτικό μέλος)
3. Αγαπίου Ιωάννης (τακτικό μέλος)
4. Αθανασιάδου Σοφία (τακτικό μέλος)
5. Αρώνης Χαράλαμπος (τακτικό μέλος)
6. Βλάχου Ζωή (τακτικό μέλος)
7. Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
8. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)
9. Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (τακτικό μέλος)

Απόντες

Στο 1ο θέμα της Η.Δ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θέτει υπόψη της το
αριθμ.πρωτ.8218/16-03-2016 έγγραφο Αντιδημάρχου Χωροταξίας-Αστικών Δομών-Αναπλάσεων
& Δικτύων, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
“ΘΕΜΑ: Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
(Κ.Π.Υ.Υ.Ε.)
Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825
(ΦΕΚ 3403/Β/31-12-2013) για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παραπάνω Κ.Υ.Α. και
κατατίθενται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να αποφασίσει σε συνδυασμό με το άρθρο 80
του Ν. 3463/2006 και 73 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.
Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζω:
α) Τη με αριθμ. πρωτ. 8218/16-3-2016 αίτηση της κ. ΚΟΤΣΙΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, του Παναγιώτη, νόμιμου
εκπροσώπου της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία ''ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΤΣΙΡΑ Ο.Ε.'', στην οποία αιτείται προέγκριση για Κατάστημα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) - «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ - ΠΟΔΙΩΝ», επί
της οδού ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5 στο Αιγάλεω,
β) Yπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών του ακινήτου
γ) Βεβαίωση χρήσης γης
δ) Τοπογραφικό σκαρίφημα και παρακαλώ τα μέλη να λάβουν τη σχετική απόφαση.”
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Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά
του θέματος και έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, μετά διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
παροχής υπηρεσιών (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) - «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΕΡΙΩΝ - ΠΟΔΙΩΝ», επί της οδού ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5 στο Αιγάλεω, εκμετάλλευσης της
υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία ''ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΤΣΙΡΑ Ο.Ε.''.
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του
καταστήματος.
Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματος θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της
προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης –
γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η
προέγκριση ανακαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825
(ΦΕΚ 3403/Β/31-12-2013).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Γιώργος Παπαδιάς
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ
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