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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 05/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Λήψη απόφασης περί οριστικής αφαίρεσης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, συνήλθε
σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σήμερα την 29η
Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μετά την υπ΄ αριθ. 15652/23.07.2015 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 4 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας
και 5 απόντες, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
1) Γεωργαμλής Λύσανδρος
2) Δούλος Ορέστης
2) Κανταρέλης Δημήτριος
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
3) Παπανικολάου Νικόλαος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
4) Ανδρέου Χριστίνα
5) Γαλαζούλα Αλίκη
Το τακτικό μέλος κα Γαλαζούλα Αλίκη αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος κο Αντωναρόπουλο
Χρήστο – Ευλόγιο, καθώς και το αναπληρωματικό μέλος η κα Χαραμάρα Γεωργία δήλωσε αδυναμία να
παραστεί στην συνεδρίαση.
Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το
7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής :
1. Η υπ’αριθ.4/08.02.2013 (αρ.πρ.14848) άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος με χρήση
«Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Μαζικής Εστίασης, Παρασκευής και Διάθεσης Πρόχειρου Γεύματος»,
ιδιοκτησίας του κου Χαριτάκη Βασίλειου που βρίσκεται επί της οδού Βρυούλων 3.

2. Οι υπ’ αριθ. πρωτ. 1020/16021/6-α/12.05.2015, 1020/16021/8-α/23.05.2015 και 1020/16021/7α/09.06.2015 βεβαιώσεις παράβασης του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας.
3. Έκθεση Σφράγισης του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας (αρ.πρ.1020/16021/10-β,
15.07.2015) σύμφωνα με την οποία, προχώρησαν στην σφράγιση του καταστήματος με χρήση
«Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Μαζικής Εστίασης, Παρασκευής και Διάθεσης Πρόχειρου Γεύματος»,
ιδιοκτησίας του κου Χαριτάκη Βασίλειου που βρίσκεται επί της οδού Βρυούλων 3.
4. Την υπ.αρ. 332/2015 (αρ.πρ.15140/17.07.2015) Απόφασης Δημάρχου 10ημερης σφράγισης.
5. Την υπ.αρ.1020/16021/11-ε/20.07.2015 Αποστολή Συνοδείας – Αποστολή Δικογραφίας του
Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας με το οποίο διαπιστώθηκε παραβίαση της τεθείσας από
την Αστυνομία σφραγίδας, καθώς & ότι το εν λόγω κατάστημα, ήταν σε πλήρη λειτουργία.
6. Την με αρ.πρ.15908/28.07.2015 έγγραφο του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων με το οποίο μας
διαβίβασαν έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας περί αυτόφωρης διαδικασίας –
υποβολή δικογραφίας για 2η παραβίαση σφράγισης καταστήματος.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 ΠΔ 180/1979 .
8. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας του δήμου. (άρθρο 73 παρ. 1α του Ν.3852/2010). Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα
σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία
(άρθρο 80 παρ. 6 του Ν. 3463/2006). Στην περίπτωση που παραβιάστηκε η σφράγιση και τέθηκε σε
λειτουργία το κατάστημα, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει την υποχρέωση, εντός των προθεσμιών του
νόμου (20 ημέρες) να λάβει απόφαση για την οριστική αφαίρεση της άδειας, ενώ ο δήμαρχος
(αρμόδιος αντιδήμαρχος) οφείλει να δώσει εντολή προς σφράγιση. (άρθρο 2 παρ.4 ΠΔ 180/1979).
9. 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».
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
 την εισήγηση του κου Προέδρου
 το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010
 το άρθρο 9 του Ν.4235/14
 το Π.Δ. 180/79
 τις διατάξεις της υπ.αρ. Α1Β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης (αρ.6 , παρ.1&9), όπως τροποποιήθηκαν
και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα
 το Π.Δ. 283/85
 την υπ΄αριθ.332/2015 Απόφαση του Δημάρχου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την οριστική αφαίρεση της υπ’αριθ.4/08.02.2013 (αρ.πρ.14848) άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήματος, με χρήση «Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Μαζικής Εστίασης, Παρασκευής και Διάθεσης
Πρόχειρου Γεύματος», ιδιοκτησίας του κου Χαριτάκη Βασίλειου που βρίσκεται επί της οδού Βρυούλων 3,
λόγω παραβίασης της σφράγισης καθώς και της λειτουργίας του καταστήματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2015

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δούλος Ορέστης
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος

Καλαμπόκης Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλαμπόκης Ιωάννης
Κοινοποίηση : κο Χαριτάκη Βασίλειο, ιδιοκτήτη καταστήματος με την επωνυμία «HOT-HOT», Βρυούλων 3
Νέα Φιλαδέλφεια (ενδιαφερόμενος)
Εσωτερική διανομή :

1) Τμήμα Δημοτικών Προσόδων
2) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3) Γενική Γραμματέα

