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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                                                               
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                         

 
 

    ΑΠΟΦΑΣΗ      

ΑΡΙΘ. 01 

 

 

Της 1ης συνεδρίασης που έγινε την 10/01/2018 ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 613/5-01-2018 

πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Μελάς είναι παρών.                    

Παρόντες είναι οι κ.κ. Αστεριάδη Καλλιόπη, Ρέππας Παναγιώτης, Σαλπέας Ηλίας, Σιγαλάκος 

Κυριάκος, τακτικά µέλη και Γκερλές ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος. 

Απόντες είναι οι κ.κ. Βεντούρης Ανδρέας, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καλαµακιώτης Νικόλαος, 

Μαστρονικόλας Ιωάννης, Σδρένιας Χρήστος & Σταθάκη Μαρία ,τακτικά µέλη. 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η κα  Βλάµου Ξανθίππη, ως εκπρόσωπος της Νοµικής Υπηρεσίας. 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10. 

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 : < Επανεξέταση (εξ αναβολής) ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

Κ.Υ.Ε. ‘ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ’, που βρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη 6, 

ιδιοκτησίας της κας BARROS MEDINA Nilda Fresia>. 

         

  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επανεξετάζει το πιο πάνω θέµα, ύστερα από την αναβολή 

ανάκλησης ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. που δόθηκε µε την υπ’ αριθ. 89/29-11-

2017 απόφασή της και αφού είδε τη µε αριθ. πρωτ. 51752/4556/10-11-2017 εισήγηση της 

∆/νσης Προσόδων & Εµπορίου - Τµήµα Έκδοσης Αδειών Κ.Υ.Ε & Μουσικής, που έχει ως 

εξής: 

 

Προς  τον κ. Πρόεδρο  

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

   ΘΕΜΑ: «Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού 

 Ενδιαφέροντος» 

 Σας γνωρίζουµε ότι η Υπηρεσία µας, δέχτηκε το µε αριθµό πρωτ. 9959/01-11-2017 

έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης µε το οποίο ενηµερωνόµαστε για τη µε αριθµό 

31/15 Έκθεση Αυτοψίας αυθαίρετων κατασκευών, που αφορά το κατάστηµα υγειονοµικού 
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ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη 6, ιδιοκτησίας της κας 

BARROS MEDINA Nilda Fresia. 

 Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη µε αριθµό 31/15 Έκθεση Αυτοψίας, στο δώµα της 

πολυκατοικίας επί της οδού Τοµπάζη 64, διαπιστώθηκε αυθαίρετη καµινάδα ύψους περίπου 

15,0µ. που διέρχεται εντός του φωταγωγού της ως άνω πολυκατοικίας, ξεκινάει από το ισόγειο 

κατάστηµα µε την επωνυµία ‘Πίτα της Πηγάδας’ και καταλήγει στο δώµα. Σηµειώνουµε ότι 

σύµφωνα µε το µε αριθµό πρωτ. 9959/01-11-2017 έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης η 

µε αριθµό 31/15 Έκθεση Αυτοψίας είναι σε ισχύ και τα πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης 

που επιβλήθηκαν µε αυτήν επιβάλλονται κανονικά. 

 Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ΣΤΕ (ΣΤΕ 508/1999) ‘η άδεια ιδρύσεως και 

λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος χορηγείται για συγκεκριµένο χώρο, 

κατόπιν ελέγχου του χώρου αυτού τόσο από πλευράς καταλληλότητας όσο και από πλευράς 

νοµιµότητας του κτιρίου’ (ΣΤΕ 3939/1997). Επίσης γίνεται δεκτό νοµολογιακά ότι η 

νοµιµότητα του κτιρίου αποτελεί κατά νόµο την αναγκαία προϋπόθεση για τη νοµιµότητα της 

άδειας (ΣΤΕ 526/1987, 1336/1989, 517/1994, 518/1994) και ‘απαραίτητη προϋπόθεση για το 

κύρος της αδείας ιδρύσεως είναι η νοµιµότητα των εγκαταστάσεων από πολεοδοµική άποψη, 

απαιτείται δηλαδή να έχει ληφθεί νόµιµη άδεια για την ανέγερσή τους και να επιτρέπεται η χρήση 

των συγκεκριµένων καταστηµάτων. Αν κάποια από τις προϋποθέσεις αυτές παύσει να υφίσταται 

σε χρόνο µεταγενέστερο της χορήγησης της αδείας αυτής ή διαπιστωθεί ότι παραπλανήθηκε κατά 

τη χορήγησή της, η ∆ιοίκηση νοµίµως ανακαλεί την άδεια…’. 

 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την κατοχή της 

άδειας λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης και παρακαλούµε για λήψη απόφασης για την 

ανάκληση ή µη της  µε αριθµό B/5876/2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήµατος. 

 Άποψη της Υπηρεσίας µας είναι ότι κατά την εξέταση του θέµατος κρίνεται απαραίτητη 

η παρουσία εκπροσώπου της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης, προκειµένου να υπάρξει πλήρης 

ενηµέρωση του Σώµατος για το θέµα. 

                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                              και µε ειδική εντολή 

 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΕΛΑΣ 

 

Αφού είδε την υπ’ αριθ. 89/29-11-2017 προηγούµενη απόφασή της σύµφωνα µε την οποία 

αποφασίστηκε η αναβολή της λήψης απόφασης για την ανάκληση της άδειας του εν λόγω 
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κατ/τος µέχρι 3-1-2018, προκειµένου να προσκοµισθεί η διαπιστωτική πράξη συµµόρφωσης της 

α/α 31/15 Έκθεσης Αυτοψίας από τη ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης.               

 

Αφού είδε το µε αριθ. πρωτ. 9959/01-11-2017 έγγραφο και την υπ’ αριθ. 31/15 Έκθεση 

Αυτοψίας της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π.- Τµήµα Κατασκευών, το υπ΄  αριθ  πρωτ. 

53638/20-11-2017 έγγραφο της BARROS MEDINA Nilda Fresia σύµφωνα µε το οποίο 

επισυνάπτει όλα τα σχετικά έγγραφα µε την διαδικασία υπαγωγής στο Ν.4178/2013 για το 

συγκεκριµένο ακίνητο και τη κάτοψη του ισογείου καθώς και το από 9-1-18 έγγραφο της 

πληρεξούσιας δικηγόρου των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας κας Μερσίνη Αικατερίνης. 
      

   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού συµβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 

3852/10, άρθρο 73 «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 

 

Ο φερόµενος ως ιδιοκτήτης του ακινήτου κ Πολλάλης ∆ηµήτριος κατέθεσε υπ’ όψη της 

Επιτροπής το από 9-2-2018 έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου  των ιδιοκτητών της 

πολυκατοικίας επί της οδού Τοµπάζη αρ. 64-66 κας Αικατερίνης Μερσίνη, σύµφωνα µε την 

οποία ενηµερώνει ότι θα πραγµατοποιηθεί Γενική Συνέλευση την 19-1-2018 µε θέµα τη 

συναίνεση ή µη των ιδιοκτητών στη διατήρηση της καµινάδας του κατ/τος ιδιοκτησίας 

Χρήστου Πολλάλη του ∆ηµητρίου. Στη συνέχεια ενηµέρωσε ότι θα ανατεθεί σε µηχανολόγο η 

προετοιµασία  σχετικής µελέτης και θα συνταχθούν  µε αυτή, συµπληρώνοντας επίσης  ότι 

βάσει του  ισχύοντος νόµου  µέχρι τον Νοέµβριο του 2018 θα πρέπει να προσκοµισθεί η 

συναίνεση των συνιδιοκτητών έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η υπαγωγή στο Ν. 4178/2013. 

Τέλος, επισήµανε ότι  δίπλα µε τη καµινάδα του κατ/τος  εντός του φωταγωγού υπάρχει και 

δεύτερη καµινάδα που εξυπηρετεί το µηχανοστάσιο της πολυκατοικίας –επίσης  παράνοµη - 

και θα πρέπει να αντιµετωπιστούν από κοινού. Κατόπιν αιτήθηκε την αναβολή του θέµατος για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα προκειµένου να γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες.    

 

Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος  κ. Σιγαλάκος Κυριάκος ανέφερε ότι θα ελέγξει αν τελικά υπάρχουν 

δύο καµινάδες στον ίδιο χώρο,   συµπληρώνοντας ότι  η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και θα 

πρέπει να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας,  προκειµένου να 

ετοιµαστεί η σχετική διαπιστωτική πράξη, κατά συνέπεια συµφωνεί µε την αναβολή του 

θέµατος. 

 

Ο κ. Γκερλές ∆ηµήτριος πρότεινε την αναβολή του θέµατος µέχρι 21-3-2018 προκειµένου να 

προσκοµισθεί η διαπιστωτική πράξη από τη ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης. 

 

Αφού άκουσε την νοµική εκπρόσωπο του ∆ήµου µας κα Ξανθίππη Βλάµου, η οποία 

γνωµοδότησε ως εξής: Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και δεδοµένου, ότι έχει γίνει υπαγωγή στο Ν. 

4178/2013 ενώ εκκρεµεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ήτοι να κατατεθεί η σύµφωνη γνώµη 

των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, επειδή ο φερόµενος ιδιοκτήτης του ακινήτου παρέστη 

και ζήτησε αναβολή προκειµένου να προσκοµισθεί αυτή , θεωρώ ότι δύναται η Επιτροπή σας 

να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης.   

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών κατά τη διάρκεια της 

οποίας οµόφωνα συµφωνήσαν µε την πρόταση του κ. Γκερλέ ∆ηµητρίου, µε τη σύµφωνη 

γνώµη και της Νοµικής Υπηρεσίας. 
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                                     Αποφασίζει  οµόφωνα 

 

Την αναβολή της λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

Κ.Υ.Ε. ‘ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ’, που βρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη 6, 

ιδιοκτησίας της κας BARROS MEDINA Nilda Fresia, µέχρι 21-3-2018 προκειµένου να 

προσκοµισθεί η διαπιστωτική πράξη της α.α 31/15 Έκθεσης Αυτοψίας από τη ∆/νση Υπηρεσίας 

∆όµησης.  

 

 

 

O  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    ΤΑ   ΜΕΛΗ 

          

        ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΕΛΑΣ   ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         ΑΣΤΕΡΙΑ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 

                            ΣΑΛΠΕΑΣ ΗΛΙΑΣ 

 

                           ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

 

                            ΓΚΕΡΛΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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