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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Βριλήσσια,  24 Δεκεμβρίου 2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αριθ. Πρωτ: 19245 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Προς: 
Ως πίνακας Αποδεκτών 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
Για την 9η/2018 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6, του άρθρου 75, του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α') σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, Δημητρίου 
Βερνάρδου 23, την 27η Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για συζήτηση 
και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης: 
 

 
 ΘΕΜΑ 1ο: Προέγκριση ίδρυσης κλειστού και υπαίθριου Παιδότοπου 

εντός (Κ.Υ.Ε) Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος [Επιχείρηση 
Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) 
(αναψυκτήριο, καφετέρια) με την επωνυμία «ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ ΙΚΕ», επί 
της Λ. Πεντέλης αρ.102. 

 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας χορήγησης 
της προέγκρισης και της τασσόμενης προθεσμίας για την εξέταση της 
αίτησης.  

 
Συνημμένα: Εισήγηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη 
της  επιτροπής.  
 

Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 
        Παναγιώτης Φυκίρης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
    
  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
    
1 α. Τους Δημοτικούς Συμβούλους  κ .κ 
  1    Μάρα Φωτεινή 
  2.    Πολίτη Κωνσταντίνο 
  3.    Παρασκευοπούλου Παναγιώτα 
  4.    Σίμου Λαμπρινή 
 5.   Πολίτη Μελίνα 
  6.    Τζιλιγκάκη  Νικόλαο 
  7.     Παπασπηλίου Κώστα 
  8.   Βήττο Βασίλειο 
  Ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
    

1  Γραφείο Τύπου (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου) 
  

    
  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
1 Γραφείο Δημάρχου  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                

ΔΗΜΟΣ:ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                          

Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών                         

Πληρ. Π. Παππά                                                                                                                                 

Τηλ 2132050524 

                                                                             Βριλήσσια    17  / 12 /2018 

                                                                                                                    Προς :19200/24-12-2018 

                                                                                                       Τον κ.  Πρόεδρο και τα μέλη της  

                                                                                                                  Επιτροπής Ποιότητας ζωής   

 

ΘΕΜΑ: ʺ Προέγκριση ίδρυσης κλειστού και υπαίθριου Παιδότοπου εντός 

(Κ.Υ.Ε) Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος [Επιχείρηση Μαζικής 

Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) (αναψυκτήριο, 

καφετέρια) με την επωνυμία «ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ ΙΚΕ», επί της Λ. Πεντέλης 

αρ.102.  

ΣΧΕΤ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 
1) Το άρθρο 80 και 81 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

2) Τα άρθρα 73 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/7-6-2010)«Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3) Η υπ.αρ. 36873/2-7-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1363/Β/2-8-2007)«Καθορισμός των 

όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας ,των δικαιολογητικών, και κάθε 

άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών 

ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων». 

4) Η υπ.αρ.72 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.72/66287/27.11.2007 « Εφαρμογή νέας 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης (36873/2007/Β/1364) για τη λειτουργία 

παιδότοπων» 

5) Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.43685/9-7-2009 : Εφαρμογή της ΚΥΑ 

38673/2007(ΦΕΚ/Β/1364) 

6)  Το άρθρο 24 Ν.4483/17 : Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη 

χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων 

7) Η υπ.αρ. 16228/17-5-2017 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ1723/18-5-2017 τεύχος Β) 

«Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών 
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γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, 

Θεάτρων και Κινηματογράφων» 

8) Tην υπ.αρ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23-6-2017 (ΦΕΚ 2161/Β/2017) Υγειονομική 

Διάταξη «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 

τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» 

9) Το άρθρο 19 του Ν.4038/2012(ΦΕΚ14/Α/2-2-2012) Απόσχιση του κλάδου 

πιστοποίησης και εργαστηρίων της ΕΛΟΤ ΑΕ και εισφορά της στην ΕΒΕΤΑΜ 

ΑΕ. 

          Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ.αρ. 36873 ΚΥΑ/2007 ως παιδότοπος « 

ορίζεται ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά 

ψυχαγωγία, σε νήπια και παιδιά, μέχρι δέκα ετών, παρουσία συνοδών, υπό την 

επίβλεψη προσωπικού. 

Ο παιδότοπος αποτελείται από παιχνιδοκατασκευές και παιχνίδια που πρέπει να 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1176-1, όπως φουσκωτά, παιχνίδια 

παραγεμισμένα με αφρώδες υλικό (soft play), παιχνίδια δραστηριοτήτων οικιακής 

χρήσης (π.χ. μικρές τσουλήθρες, σπιτάκια, τραπεζάκια, καρεκλάκια κλπ.) και άλλα. Ο 

παιδότοπος, ως χώρος με ελεγχόμενη πρόσβαση, μπορεί να βρίσκεται: 

α) Εντός κτιρίου (κλειστός) 

β) Περιφραγμένος, εκτός κτιρίου (υπαίθριος) 

2. Ως παιδότοπος νοείται, επίσης, κάθε οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος 

στον οποίο παρέχεται ανάλογη ψυχαγωγία σε παιδιά της αυτής ηλικίας, ο οποίος 

βρίσκεται σε χώρους όπου αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα, όπως 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, πλοία, ινστιτούτα αισθητικής, 

γυμναστήρια κλπ. 

3. Στον παιδότοπο εξασφαλίζεται η υγιεινή του χώρου και η ασφαλής παραμονή 

των παιδιών, σύμφωνα με τις οριζόμενες στην απόφαση αυτή τεχνικές 

προδιαγραφές……». 

            Σύμφωνα με το άρθρ 6 της ίδιας ΚΥΑ ο υπαίθριος παιδότοπος οφείλει «να 

λειτουργεί εντός χώρου ο οποίος θα διαθέτει ικανή περίφραξη ώστε να επιτυγχάνεται 

η ασφαλής παραμονή των παιδιών……………..» 

           Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ανωτέρω ΚΥΑ                                                                            

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 ΔΚΚ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 

της παρούσας(ΚΥΑ36873/2007). Για την προέγκριση καταβάλλεται το παράβολο που 

ορίζεται στην  υπ.αριθμ.61167/17-2-2007 (ΦΕΚ2438/2007 τ.Β) ΚΥΑ «Καθορισμός 
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ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» 

Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η τασσόμενη από τις διατάξεις του 

άρθρου 80 του ΔΚΚ, προθεσμία για την έκδοσή της, παρέλθει άπρακτη….» 

           Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, «πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση 

ίδρυσης, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. 

           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 , όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και 

από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές 

κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».  

               Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 τη χορήγηση« 

προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου». 

              Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον 

ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται 

μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. 

       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ    ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 
          Για  την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του και η διεύθυνση κατοικίας 

του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται 

για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από 

το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης. 

Στην αίτηση-δήλωση δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην 

οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός παρενθέσεως η 

δραστηριότητα της επιχείρησης), περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου 

οικήματος ή ακινήτου (περιοχή - οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) 

και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο 

οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. 

       Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη 
δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του 

ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία 

δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των 
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ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη 

συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων 

κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση 

καταστήματος. 

        Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η 

χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας του καταστήματος. 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)-το οποίο νοείται, ως κατάστημα ή επιχείρηση ή εργαστήριο ή 

δραστηριότητα, η άσκηση των οποίων διέπεται από Υγειονομική Διάταξη και 

αδειοδοτείται από τους δήμους-, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο τα 

εξής δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.  

β) Διάγραμμα της περιοχής 

γ) Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή πολυκατοικίας ή ιδιοκτήτη του χώρου (Εφόσον 

στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας) 

δ) Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την Πολεοδομία 

ε) Αν το κατ/μα πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση 

της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

στ) Έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, για κατάστημα που εγκαθίσταται ή λειτουργεί 

πλησίον αρχαίου. 

ζ) Έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας στην αρμοδιότητα της οποίας 

εμπίπτουν (για κτίρια που βρίσκονται εκτός αρμοδιότητας της πολεοδομικής 

υπηρεσίας) 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 

α) Αίτηση 

Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στον 

οικείο Δήμο, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του και η διεύθυνση 

κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν 

πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης 

γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο 

της αίτησης. Στην αίτηση-δήλωση δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος 

(κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός 

παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης), περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία 

του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή - οικισμός, οδός, αριθμός ή 

οικοδομικό τετράγωνο).  
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     Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για 

Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική 

προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή 

το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Η ταυτότητα των 

αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους - Μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες 

περιπτώσεις, από το διαβατήριο  ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η 

είσοδος τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές 

αρχές. Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους. Όταν η αίτηση δεν 

υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο 

φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων. 

β) Διάγραμμα της περιοχής 

Στην αίτηση επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση 

χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.   

Το διάγραμμα δεν είναι απαραίτητο να συνταχθεί από μηχανικό, ούτε να θεωρηθεί 

από οποιαδήποτε αρχή και μπορεί να είναι είτε απλή φωτοτυπία ενός κοινού χάρτη 

είτε ένα απλό σκαρίφημα. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή πολυκατοικίας ή ιδιοκτήτη του χώρου  
Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση 

του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του 

χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι ο 

Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των 

στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών 

χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του 

χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Σε περίπτωση που η 

υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς 

και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. 

Η υποχρέωση υποβολής οπό τον ενδιαφερόμενο, της υπεύθυνης δήλωσης, 

υφίσταται μόνο όταν πρόκειται να αδειδοτηθεί κατάστημα που στεγάζεται σε χώρο 

οριζόντιας ιδιοκτησίας, όπως ρητά ορίζεται στις εν λόγω διατάξεις. 

Δεν υφίσταται, από την κείμενη νομοθεσία, υποχρέωση του δήμου να ελέγξει το 

βάσιμο της υπεύθυνης δήλωσης. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22693/07.07.2015) 

δ) Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την Πολεοδομία  

δηλαδή αν βρίσκεται σε ζώνη όπου επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση, όπως 

προκύπτει από το πολεοδομικό σχέδιο ή τυχόν διάταγμα όπου προβλέπονται ειδικοί 

όροι χρήσεων γης. (παρ.2 άρθρο 80 ΔΚΚ) 
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ε) Έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

Αν το κατ/μα πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση 

της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

στ) Έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού (ήδη Προϊσταμένου Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας), για κατάστημα που εγκαθίσταται ή λειτουργεί πλησίον αρχαίου. 

ζ) Έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας στην αρμοδιότητα της οποίας 
εμπίπτουν (για κτίρια που βρίσκονται εκτός αρμοδιότητας της πολεοδομικής 
υπηρεσίας) 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δέκα - 

πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης 

άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει 

χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη 

χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.) 

Για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο 

ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος και 

υπεύθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι υπέβαλα αίτηση για τη 

χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος .............(αναφέρεται το είδος 

του καταστήματος) στο Δήμο ..................με αριθμό πρωτ..................Επί της 

αιτήσεως μου αυτής ο Δήμος ............................δεν έχει μέχρι σήμερα αποφανθεί, 

ούτε έχει απαντήσει αρνητικά, και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προέγκριση έχει 

χορηγηθεί».  

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω όργανα παραλείπουν να εκδώσουν την απόφαση της 

προέγκρισης, τότε πρόκειται για παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, η οποία 

μπορεί να προσβληθεί πλέον υπό το νέο καθεστώς του Καλλικράτη (άρθρο 227, 

παρ. 1, περ. β) και με διοικητική προσφυγή.(Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 51/ Α.Π.: οικ. 

66174/29.11.2006) 

 Πότε αρχίζει και πότε λήγει η προθεσμία ; 

Η προθεσμία αρχίζει την επομένη της ημέρας όπου έγινε το γεγονός που αποτελεί 

την αφετηρία της. (άρθρο 241 ΑΚ) 

Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και αν είναι κατά το 

νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη. (άρθρο 242 ΑΚ) 

Προθεσμία που έχει προσδιοριστεί σε μήνες λήγει μόλις περάσει η ημέρα του 

τελευταίου μηνός που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε, και, αν δεν 

υπάρχει αντίστοιχη, η τελευταία ημέρα του μηνός. (άρθρο 243 πρ.2 ΑΚ) 
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Τυχόν αργίες που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δεν επηρεάζουν τη 

διάρκεια της, εκτός αν η αργία είναι η τελευταία μέρα της προθεσμίας.  

Τι συμβαίνει όταν μια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα στην 
προθεσμία; 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν.2690/99: Εάν 

κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά 

αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών 

πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα:  

α) τους λόγους της καθυστέρησης,  

β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για 

την παροχή πληροφοριών και  

γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. 

       Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις 

οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   /   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ: 
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστημάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από 

προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. 

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου οφείλει, πριν εισαχθεί το αίτημα στα αρμόδια όργανα 

για λήψη σχετικής απόφασης, να ελέγξει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, 

εάν για το συγκεκριμένο κατάστημα ή επιχείρηση υφίστανται περιορισμοί που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις τυχόν υπάρχουσες τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις………… 

………κατά το στάδιο της προέγκρισης δεν εξετάζονται όροι και προϋποθέσεις που 

τίθενται από τις υγειονομικές διατάξεις και αφορούν π.χ στη νομιμότητα του κτιρίου ή 

στις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται 

η άδεια κλπ. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται μετά τη χορήγηση προέγκρισης. 

Εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις το αρμόδιο όργανο υποχρεούται 

να χορηγήσει την προέγκριση. Αδικαιολόγητη άρνησή μπορεί να συνιστά για τα μέλη 

του αρμόδιου οργάνου το ποινικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ή/και 

πειθαρχικό αδίκημα. 

Δεσμευτικότητα της Προέγκρισης: 
- Μπορεί ο Δήμαρχος να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για 

λόγους που εξετάζονται κατά την προέγκριση ή να χορηγήσει την άδεια παρά το ότι η 

απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής ήταν αρνητική; 

Η προέγκριση, δηλαδή η απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής, συνιστά 

«υποχρεωτική γνώμη», μέρος σύνθετης διοικητικής ενέργειας. Υποχρεώνει τον 
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Δήμαρχο να εκδώσει πράξη με το ίδιο περιεχόμενο. Επομένως ο Δήμαρχος 

δεσμεύεται από την απόφαση της επιτροπής. Σε περίπτωση που διαφωνεί μπορεί να 

ζητήσει επανεξέταση του θέματος, προβάλλοντας τους λόγους που κατά τη γνώμη 

του δεν επιτρέπουν τη χορήγηση της προέγκρισης.  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 
Η παρούσα προέγκριση δεν ενέχει θέση άδειας, ούτε αποτελεί πρό κριμα για 
χορήγηση οριστικής άδειας. 
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 ακόμη μήνες, κατόπιν 
αίτησης - γνωστοποίησης στο δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 
Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.  
Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του 

ιδιοκτήτη του χώρου περί μη απαγόρευσης χρήσης του χώρου ως κατάστημα, κριθεί 

αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.  

Στο Δήμο μας υποβλήθηκε αίτηση της κ. ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ,νόμιμης 

εκπροσώπου της επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ ΙΚΕ» με την οποία 

ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ 
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ  ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ), επί 

της Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΡ.102 στο Ο.Τ.98. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής και υπεύθυνη 

δήλωση  του ιδιοκτήτη του χώρου και το υπ.αρ.58195/13/12/2018 διπλότυπο 

είσπραξης Δήμου Βριλησσίων, για τη πληρωμή παραβόλου ποσού εκατόν ογδόντα 

πέντε ευρώ (185) το οποίο καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατά το στάδιο της 

προέγκρισης  

 

Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος των δικαιολογητικών, από τον 

οποίο διαπιστώθηκε α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του 

ανωτέρω ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ και β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την 

προστασία του περιβάλλοντος είτε από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις  

 

Παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  να αποφασίσει για την χορήγηση της   

προέγκρισης  ίδρυσης κλειστού/υπαίθριου παιδότοπου εντός επιχείρησης Μαζικής 
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Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) (αναψυκτήριο/καφετέρια) επί 

της Λ. Πεντέλης αρ.102 , στην επιχείρηση με επωνυμία ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ ΙΚΕ .  

 

Η  προέγκριση δεν εν έχει θέση άδειας, ούτε αποτελεί πρό κριμα για χορήγηση 
οριστικής άδειας. 
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 ακόμη μήνες, κατόπιν 
αίτησης - γνωστοποίησης στο δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 
Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται 
 

Συνημμένα : 

-Φωτοαντίγραφο της αίτησης τους ενδιαφερόμενου με τα δικαιολογητικά 

-Την υπ.αρ.1080968 (ver.0)  γνωστοποίηση  λειτουργίας Κ.Υ.Ε (με την μεταβολή της, 

ver.1) 

 

  

                                                                                       Με εντολή Δημάρχου 

                                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας 

 

                                             

                                                                                   Νικόλαος Μπαρμπούνης 

                                                

 


