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Αποφάσεων της αριθμ.45/21-12-2016
Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(άρθρο 75 του Ν.3852/2010)
Ενημέρωση:
--- Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής σχετικά με τον ν.4442/2016
(ΦΕΚ 230/Α'/07-12-2016), σύμφωνα με τον οποίο “η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας σε
ορισμένο χώρο επιτρέπεται, ύστερα από την τήρηση της διαδικασίας γνωστοποίησης της έναρξης
λειτουργίας της δραστηριότητας ή μετά την έγκριση από την αρμόδια αρχή της λειτουργίας της
δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο ή ελεύθερα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ'εξουσιοδότησή
του...” (άρθρο 3) και κατ'επέκταση “τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του
ν.3463/2006 (Α'114), εκτός των κέντρων διασκέδασης, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης...”
(άρθρο 6 και κεφ.Ζ' άρθρο 27 & 28). Συνεπώς, η διαδικασία της γνωστοποίησης δεν προϋποθέτει
χορήγηση προέγκρισης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Παρόμοια ισχύει και για την άδεια χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων (άρθρο 29) για την
οποία οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται μέσω της διαδικασίας της γνωστοποίησης, εκτός από την
παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής για την οποία αποφασίζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
1ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Η.Δ.: Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», επί της οδού
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 2 στο Αιγάλεω, εκμετάλλευσης του κ. ΧΑΛΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
– Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θέτει προς ενημέρωσή
της το αριθμ. πρωτ. 39509/19-12-2016 έγγραφο Αντιδημάρχου Χωροταξίας - Αστικών Δομών Αναπλάσεων & Δικτύων, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
“ΘΕΜΑ: Προέγκριση ή μη ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 (ΦΕΚ 3106/Β/912-2013) 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
Ε.Π.Ζ 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)Την με αριθμ. Πρωτ. 39509/15-12-2016 αίτηση του κ. ΧΑΛΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Πασχάλη, για χορήγηση
προέγκρισης που αφορά ΜΕΙΚΤΟ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙV - Β «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» επί της οδού
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 2 στο Αιγάλεω.
β) Yπεύθυνη Δήλωση της ιδιοκτήτριας του καταστήματος.
γ)Βεβαίωση χρήσης γης.
δ)Απόσπασμα χάρτη.
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλώ όπως αποφασίσετε για την χορήγηση προέγκρισης “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙV - Β
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ” του εν λόγω καταστήματος.
Όσον αφορά στη λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου απαιτείται ειδική αδεία του
δήμου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα. Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου εκδίδεται από το δήμαρχο, μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, που
λαμβάνεται ύστερα από έλεγχο για τη διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών, το αργότερο εντός
τριάντα (30) ημερών από την πλήρη υποβολή τους. (άρθρο 2 παρ.3 Κ.Υ.Α. 1107414/1491/03). Για τον
έλεγχο, το οικείο δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, του άρθρου
1 της Κ.Υ.Α. 1107414/1491/03. Μετά την απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος εκδίδει
την άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εντός δέκα (10) ημερών. (άρθρο 2
παρ.4 κ 5 Κ.Υ.Α. 1107414/1491/03).”

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη της τις
ανωτέρω διατάξεις, καθώς και το γεγονός ότι η εισήγηση είναι μεταγενέστερη του ν.4442/2016
(ΦΕΚ 230/Α'/07-12-2016) καταλήγει ότι η χορήγηση προέγκρισης “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙV - Β
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ” επί της οδού ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 2 στο Αιγάλεω, εκμετάλλευσης του
κ.ΧΑΛΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, θα δοθεί με τη διαδικασία της γνωστοποίησης. Συνεπώς, δεν
χρειάζεται η λήψη απόφασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
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