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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 03/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Ανάκληση της υπ.αρ.10/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Χαλκηδόνας επί της οδού Αγίων Αναργύρων και
Γρ.Λαμπράκη 8, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, σήμερα την 6η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μετά την υπ΄ αριθ.
5738/31.03.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Καλαμπόκη Ιωάννη, που επιδόθηκε
νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρ.75 του Ν. 3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά
αυτής, η κα Γιαννούση Θεοδώρα, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 6 τακτικά μέλη και 3 απόντες, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
2) Ανδρέου Χριστίνα
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
5) Γαλαζούλα Αλίκη
6) Παπανικολάου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Κανταρέλης Δημήτριος
2) Δούλος Ορέστης
3) Γεωργαμλής Λύσανδρος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 1ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι :
Με την υπ.αρ.10/2016 απόφαση μας προχωρήσαμε στην οριστική αφαίρεση της υπ.αρ.65/2008 άδειας
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας Α.Μητρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., με την
επωνυμία “STRAIGHT”, που βρίσκεται επί της οδού Δεκελείας 65 στη Νέα Φιλαδέλφεια με χρήση
«Ζαχαροπλαστείο χωρίς παρασκευαστήριο».
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Με την με αρ.πρ.(ΔΦΧ) 5122/21.03.2016 αίτηση του ο νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας
Α.Μητρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., κος Ιωάννης Μητρόπουλος, αιτήθηκε την ανάκληση της υπ.αρ.10/2016
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθόσον προέβη σε διακανονισμό και υπάχθηκε σε ρύθμιση για
την καταβολή των οφειλών του προς τον Δήμο (Αίτηση με αρ.πρ.5097/16 για τους βεβαιωτικούς
καταλόγους 33, 39, 63 και 64 / 2015).
Στην συνεδρίαση παρέστη ο κος Μητρόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι προχώρησε σε ρύθμιση αμέσως
μόλις κατέστη αυτό δυνατό. Δυστυχώς μεσολάβησε η απόφαση της Επιτροπής (αρ.πρ.4705/16.03.2016).
Παρακάλεσε για την ανάκληση της απόφασης περί οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του
καταστήματος του ζητώντας συγνώμη για την καθυστέρηση. Με την υπαγωγή του σε ρύθμιση θα καταστεί
δυνατή η χορήγηση άδειας μουσικής.
Η κα Ρόκου δήλωσε ότι θα ψηφίσει αρνητικά.
Η κα Ανδρέου δήλωσε ότι θα απέχει.
Η Επιτροπή άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε το σχετικό έγγραφο και μετά από διαλογική
συζήτηση επί του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2 παρ.2 του Π.Δ. 180/79,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 457/90 σύμφωνα με το οποίο η άδεια λειτουργίας του
καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (4 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ – 1 ΑΠΟΧΗ)
Δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας αλλά και λόγω του ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4
ΠΔ 180/1979 «Σε πρόσωπο από το οποίο αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του καταστήματός του,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας
λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήματος από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 πριν την πάροδο 3 ετών από
την οριστική αφαίρεση», ανακαλεί την υπ.αρ.10/2016 απόφαση περί οριστικής αφαίρεσης της
υπ.αρ.65/08 άδειας του καταστήματος με χρήση «Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο», ιδιοκτησίας της
εταιρείας Α.Μητρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ με την επωνυμία “STRAIGHT” που βρίσκεται επί της οδού Δεκελείας
65 στην Νέα Φιλαδέλφεια και χορηγεί διορία έως τις 15.07.2016 προκειμένου να έχει εκδοθεί άδεια
λειτουργίας μουσικής για το εν λόγω κατάστημα.
Για όσο διάστημα παραμένει χωρίς άδεια λειτουργίας μουσικής δεν θα πρέπει να κάνει χρήση κάθε είδους
μουσικών οργάνων καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση, το τμήμα δημοτικών προσόδων θα ενημερώσει την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής ώστε να επανέλθουμε με νέα απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2016
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ανδρέου Χριστίνα
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Γαλαζούλα Αλίκη
Παπανικολάου Νικόλαος

Καλαμπόκης Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλαμπόκης Ιωάννης
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Κοινοποίηση: Α.Μητρόπουλος
(ενδιαφερόμενος)
Εσωτερική διανομή :
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ΣΙΑ

ΟΕ,

“STRAIGHT”,
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65,

Νέα

Φιλαδέλφεια

1) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης
2) Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κο Λάλο – Αναγνώστου Μιχαήλ
3) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
4) Γενική Γραμματέα

