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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 10ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου ∆ράµας
την 17/8/2011
Θέµα 13ο: (έκτακτο) Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «Υπαίθριου Παιδότοπου» στο 1060 αγροτεµάχιο της Τ.Κ. Καλλιφύτου ,ιδιοκτησίας
Χατζηανδρέου Αθανάσιου.
Στη ∆ράµα, σήµερα, 17η του µηνός Αυγούστου 2011 ,ηµέρα Τρίτη και ώρα
13.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆. ∆ράµας, ύστερα από την
42778/11-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαρακίδης Κυριάκος
Ιορδανίδη Παγκράτιο
Κιοσσές Χρήστος
Μλεκάνης Μιχαήλ
Ρεµόντης Θεµιστοκλής
Τερζής Ανέστης
Φουτσιτζής Χρήστος
Χατζηγιάννης Αναστάσιος

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο(έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης λέει:
η επιτροπή ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 είναι
αρµόδια, για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και
δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου.
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄
αριθµ. 43626/17-8-2011 έγγραφο του γραφείου αδειών λειτουργίας
καταστηµάτων, σχετικά µε την “ Προέγκριση ίδρυσης καταστηµατος
«Υπαίθριου - Παιδότοπου» στο 1060 αγροτεµάχιο της Τ.Κ. Καλλιφύτου
,ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανάσιου το οποίο λέει τα εξής :

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της υπ’ αρ. 36873/2007(ΦΕΚ 1364Β/2-8-2007)
Κ.Υ.Α. για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια, η οποία
χορηγείται από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας, µετά από
προέγκριση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 80 του ∆ΚΚ. Για την προέγκριση
καταβάλλεται το παράβολο που ορίζεται στην περ. 1.6 της υπ’ αριθµ.
12172/24.4.2002 (ΦΕΚ 533 Β) κοινής υπουργική απόφασης, όπως ισχύει.

Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Ν.3463/8-6-2006(ΦΕΚ 114Α
Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) Για την ίδρυση και λειτουργία
των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία
χορηγείται από τον ∆ήµαρχο.
Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται
προέγκριση ίδρυσης µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος. 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 ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωµία
και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον
ενδιαφερόµενο συγκεκριµένου καταστήµατος, χορηγείται µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύµατος από την
αρµόδια ∆.Ο.Υ..
Μετά τα ανωτέρω και σύµφωνα µε το 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α/7-62010) παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά για την προέγκριση ίδρυσης
Υπαίθριου Παιδότοπου στον παρακάτω:
Χατζηανδρέου Αθανάσιος του Ευριπίδη, για προέγκριση ίδρυσης Υπαίθριου
Παιδότοπου το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο υπ’ αρ.
1060 αγροτεµάχιο της Τ.Κ. Καλλιφύτου.
Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής αφού έλαβε γνώση των δικαιολογητικών και
της εισήγησης της υπηρεσίας ,διάβασε το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006,µετά
από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.
Αποφασίζει
οµόφωνα
1. Για την προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
«Υπαίθριου - Παιδότοπου» στο 1060 αγροτεµάχιο της Τ.Κ. Καλλιφύτου
,ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανάσιου.
2. ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΕΙ τον ∆ήµαρχο ∆ράµας για την έκδοση της αδείας
λειτουργίας του παραπάνω καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η
οποία θα κοινοποιηθεί στις αρµόδιες, ανάλογα µε τη φύση του επαγγέλµατος,
υπηρεσίες
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆. ∆ράµας διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης
των ανωτέρω προεγκρίσεων καθώς και των εκδιδοµένων αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας, σε περίπτωση µη εφαρµογής και
καταστρατήγησης
υγειονοµικών διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων του ∆ήµου.
3. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο
∆ράµας
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 63/2011

Ο ρόεδρος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Η Ειδική Γραµµατέας
∆έσποινα Σιδηροπούλου

Τα µέλη

