
 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
      ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

        ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

    Αριθ. Απόφ.    06/2015       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 02/17-02-2015  συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ανάκληση  και  χορήγηση  νέας  προέγκρισης
άδειας  ίδρυσης  καταστήματος  Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ
(ΚΑΦΕΝΕΙΟ)  –  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) στην κα. Καφέτση Παναγιώτα
του  Γεωργίου  στην  Τ.Κ  Βρυσούλας  Δήμου
Ζίτσας.

     Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 17 Φεβρουαρίου του 2015,
ημέρα  της  εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  10.00  π.μ,   συνήλθε  σε   έκτακτη  κατεπείγουσα
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθ. 2526/16-
02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  σε  καθέναν  από  τους  συμβούλους  –  μέλη  της
Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  για  να  συζητηθεί  &  αποφασισθεί  το  παρακάτω  θέμα  της
ημερήσιας διάταξης,  σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας,
αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά  (7) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βότσικας Αλκιβιάδης, Πρόεδρος
2. Λάμπρου Δημήτριος
3. Μπότσιου Δήμητρα
4. Γκουγιάννος Ευάγγελος
5. Μιχάλης Στέφανος
6. Λεοντίου Κωνσταντίνος
7. Ματσάγκας Εμμανουήλ

                   

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Μπληγιάννου Ολγα.

Επί του 1  υ   θέματος της  ημερήσιας διάταξης : 

    Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ε.Π.Ζ. την αριθ. 323/21-01-2015 αίτηση της κας.
Καφέτση Παναγιώτας του Γεωργίου κατοίκου Τ.Κ. Βρυσούλας του Δήμου Ζίτσας, με την
οποία  ζητά  την  χορήγηση  νέας  προέγκρισης  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστήματος
υγειονομικού  ενδιαφέροντος  με  την  επωνυμία:  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ  ΠΟΤΩΝ  (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)  –  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)»  με  έδρα  την  Τ.Κ
Βρυσούλας του Δήμου Ζίτσας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση
αυτή. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με την αριθ.  41/2014 απόφαση της είχε
χορηγήσει  προέγκριση  ίδρυσης  και  λειτουργίας  του  αναφερομένου  καταστήματος
υγειονομικού  ενδιαφέροντος.  Όμως   παρήλθε  άπρακτο  το  προβλεπόμενο  από  την  ΚΥΑ



ΔΙΑΔΠ/Φ/Α.2. 1/31600/20.11.2013 ( ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β΄), χρονικό διάστημα
των πέντε μηνών που ορίζεται γα την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

    Συνοψίζοντας  εισηγούμαι  στην Ε.Π.Ζ όπως α)  ανακαλέσει  την  χορηγηθείσα με  την
απόφαση 41/2014 προέγκριση και β) να  κάνει λεπτομερή έλεγχο όλων των δικαιολογητικών
που συνοδεύουν τη νέα αίτηση και να αποφασίσει για την χορήγηση ή μη της προέγκρισης
όπως έχει αρμοδιότητα από τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010).

   Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ 2 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τα άρθρα 73 και 83 του
Ν. 3852/2010, την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ/Α.2. 1/31600/20.11.2013 ( ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος
Β΄) Την αίτηση της ενδιαφερομένης και την ανωτέρω εισήγηση.

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
    Α)  Ανακαλεί  την  χορηγηθείσα  με  αριθ.  απόφ.  41/2014  προέγκριση  της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας λόγω παρέλευσης ως άπρακτου του χρονικού ορίου των
πέντε μηνών που ορίζεται για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται.
   Β)  Εγκρίνει  τη  χορήγηση νέας  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ  ΠΟΤΩΝ  (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)  –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)»,
στην κα. Καφέτση Παναγιώτα του Γεωργίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Βρυσούλας του
Δήμου Ζίτσας.
    Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας η ενδιαφερόμενη υποβάλλει στον
οικείο  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
αυτοδικαίως.
Η απόφαση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος δεν συνιστά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος

                         H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 06/2015

            Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

              ΒΟΤΣΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
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