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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Λήψη απόφασης περί ανάκλησης 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 9η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μετά την υπ΄
αριθ. 24853/04.12.2015 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 5 τακτικά μέλη και 4 απόντες, ως
ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
1) Γεωργαμλής Λύσανδρος
2) Ανδρέου Χριστίνα
2) Κανταρέλης Δημήτριος
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
3) Παπανικολάου Νικόλαος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
4) Δούλος Ορέστης
5) Γαλαζούλα Αλίκη
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής :
1. Η υπ’αριθ.44/2008 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος με χρήση
«Αναψυκτήριο – Κατάστημα ειδών Ζαχαροπλαστικής» με την επωνυμία “Ο Θείος
Φάνης”, ιδιοκτησίας της εταιρείας Μ.Ευστρατίου & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται επί της
οδού Βρυούλων 2-4 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

2. Το υπ.αρ.πρ.ΔΦΧ 18848/17.09.2015 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος /
ΔΙΠΥ Αθηνών / Θ’ Γραφείο Πυρασφάλειας, με το οποίο ανακλήθηκε το
υπ.αρ.1653Φ/701.29/11262/02.04.2015 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας διάρκειας
ισχύος μέχρι 02/04/2020.
3. Το υπ.αρ.πρ.21057/20.10.2015 έγγραφο του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων με το
οποίο δόθηκε προθεσμία είκοσι (20) ημερών προκειμένου να προσκομίσει η εταιρεία
νέο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
4. Το με αρ.πρ.24119/27.11.2015 έγγραφο του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων με το
οποίο μας ζητούν να γνωμοδοτήσουμε περί της ανάκλησης της υπ.αρ.44/2008 άδειας
του καταστήματος, με χρήση «Αναψυκτήριο – Κατάστημα ειδών Ζαχαροπλαστικής» με
την επωνυμία “Ο Θείος Φάνης”, ιδιοκτησίας της εταιρείας Μ.Ευστρατίου & ΣΙΑ Ο.Ε.,
που βρίσκεται επί της οδού Βρυούλων 2-4 στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής έχει δέσμια αρμοδιότητα.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 2 ΠΔ 180/1979.
6. Οι διατάξεις της υπ.αρ.Α1Β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης (αρ.6,παρ.1και9), όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 178 του ΠΔ 283/85.
8. Οι διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1Α Ν.3852/2010.
9. Το άρθρο 9 του Ν.4235/14.
Στη συνεδρίαση παρέστη και η μηχανικός της εταιρείας, κα Μπέη, η οποία προσκόμισε και
επέδειξε τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας η οποία έχει κατατεθεί την 10η Νοεμβρίου
2015 (αρ.πρ.6586) στο Θ’ Γραφείο Πυρασφάλειας της Δ/νσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Αθήνας. Επιπλέον προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση, η οποία πρωτοκολλήθηκε την αμέσως
επόμενη ημέρα στο πρωτόκολλο του Δήμου (αρ.πρ.25325/10.12.2015), με την οποία η
εταιρεία δηλώνει υπεύθυνα, ότι έχει κατατεθεί φάκελος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία - Θ’
Γραφείο Πυρασφάλειας – με αριθμό πρωτοκόλλου 6586/10.11.2015 και ότι έχει λάβει όλα
τα μέτρα που προβλέπονται στη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας που έχει κατατεθεί
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και αναμένεται η έγκριση της και η χορήγηση του νέου
πιστοποιητικού πυρασφάλειας.
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:
1. Το υπ.αρ.πρ.ΔΦΧ 18848/17.09.2015 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος /
ΔΙΠΥ Αθηνών / Θ’ Γραφείο Πυρασφάλειας, με το οποίο ανακλήθηκε το
υπ.αρ.1653Φ/701.29/11262/02.04.2015 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας διάρκειας
ισχύος μέχρι 02/04/2020.
2. Το υπ.αρ.πρ.21057/20.10.2015 έγγραφο του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων με το
οποίο δόθηκε προθεσμία είκοσι (20) ημερών προκειμένου να προσκομίσει η εταιρεία
νέο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
3. Την Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας στο .
4. Το άρθρο 9 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32/11.02.2014 τεύχος Α’), (Αναστολή, μερική ή
ολική, λειτουργίας ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρησης
τροφίμων).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δεδομένου ότι η εταιρεία δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπονται στη
μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας καθώς και ότι καταγράφεται καθυστέρηση της
πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να εκδοθεί το νέο πιστοποιητικό πυρασφάλειας,
γεγονός που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας, δεν ανακαλεί την υπ’αριθ.
υπ’αριθ.44/2008 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος με χρήση «Αναψυκτήριο
– Κατάστημα ειδών Ζαχαροπλαστικής» με την επωνυμία “Ο Θείος Φάνης”, ιδιοκτησίας της
εταιρείας Μ.Ευστρατίου & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται επί της οδού Βρυούλων 2-4 στη Νέα
Φιλαδέλφεια και χορηγεί διορία 30 ημερών, από τη λήψη της παρούσας, για την
προσκόμιση του νέου πιστοποιητικού.
Σε περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το νέο πιστοποιητικό πυρασφάλειας, το τμήμα
δημοτικών προσόδων θα ενημερώσει την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ώστε να επανέλθουμε
με νέα απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 44/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαμπόκης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ανδρέου Χριστίνα
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Γαλαζούλα Αλίκη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλαμπόκης Ιωάννης
Κοινοποίηση: Μ.Ευστρατίου & ΣΙΑ Ο.Ε. , Βρυούλων 2-4 Ν.Φιλαδέλφεια
Εσωτερική διανομή : 1) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα Δημοτικών
Προσόδων
2) Αντιδήμαρχο κο Μιχάλη Λάλο
3) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
4) Γενική Γραμματέα

