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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Σήμερα Δευτέρα 3  Αυγούστου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00π.μ.   συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 20328/30-7-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής 
τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Δημήτριος  Γιάννου  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,  2.  Αναστασία  Ιατρίδου- 
Βλαδίκα(Αναπληρωματικό  μέλος),  3.Χρήστος  Τσιβόγλου(Αναπληρωματικό  μέλος),  4. 
Μιχάλης Φουνταλής.
ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2. Βασίλειος Δημητριάδης,  3. Δημήτριος Γιώγας,4, 
Μαρία Βλάχου- Κατσάρα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι  ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το  θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.
         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης αναφέρει την εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Υπαιθρίου Εμπορίου 
του Δήμου η οποία έχει ως εξής:  

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  80  του  Ν.  3463/2006  «Κύρωση  του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», οι οποίες διατάξεις ισχύουν από την δημοσίευση του 
Νόμου,  δηλαδή  από  8-6-2006,  για  την  ίδρυση  και  λειτουργία  των  καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια που χορηγείται από το Δήμαρχο.

Πριν  από  τη  χορήγηση  της  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας,  απαιτείται 
προέγκριση ίδρυσης.

Η  προέγκριση  ίδρυσης  καθώς  και  η  χορήγηση  άδειας  μουσικών  οργάνων 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 παρ. 1 και 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, 
χορηγείται  με  απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής   ή  της  οικείας  Δημοτικής 
Κοινότητας αναλόγως και κατά περίπτωση.
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Συγκεκριμένα η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται  με απόφαση του συμβουλίου 
της οικείας Δημοτικής Κοινότητας, όταν το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο 
οποίο αφορά, βρίσκεται στα διοικητικά όρια αυτής (άρθρο 83 παρ.1).

Σε διαφορετική περίπτωση αυτή εκδίδεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής (άρθρο 83 παρ. 1).   

Η  προέγκριση  ίδρυσης  συνίσταται  στη  δυνατότητα  ίδρυσης  από  τον 
ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος.

Μετά  τη  χορήγηση  της  προέγκρισης  ίδρυσης,  ο  ενδιαφερόμενος  οφείλει  να 
προσκομίσει στο Δήμο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις 
οικείες διατάξεις και αφού γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες από την αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου, χορηγείται η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων υποβλήθηκε στο Δήμο μία (1) αίτηση από 
ενδιαφερόμενο συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την χορήγηση 
προέγκρισης  ίδρυσης,  που  αφορά  σε  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  που 
λειτουργεί στα διοικητικά όρια του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής   να 
αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, αφού έλαβε υπόψη 
της τις παραπάνω διατάξεις  καθώς και τις διατάξεις  των άρθρων  73 και 75 του Ν. 
3852/2010  και  αφού  είδε  τις  ανωτέρω  αιτήσεις  και  τα  συνοδεύοντα  σε  αυτές 
δικαιολογητικά,  καθώς  και  το  γεγονός  ότι  στα  εν  λόγω  καταστήματα   έχει  γίνει  ο 
σχετικός προέλεγχος

Αποφασίζει ομόφωνα

 Εγκρίνει  να  χορηγηθεί  προέγκριση  ίδρυσης  καταστήματος  στην  Χρυσούλα 
Σπυροπούλου του Κων/νου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Παντοπωλείο) στην Τ. Κ. Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Έδεσσας.
          Η προέγκριση δεν σημαίνει και άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Για τη 
χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο 
Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης 
για  δύο  (2)  ακόμη  μήνες,  κατόπιν  αίτησης  –  γνωστοποίησης  στο  Δήμο,  όλα  τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:10 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 27/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 4/8/2015
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα,  Μιχάλης 
Φουνταλής, Χρήστος Τσιβόγλου.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-κ. Βιληγέννης Ευστράτιος
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
Υπεύθυνη κα Ταμβίσκου Ευτυχία
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