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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 άρσης της ανάκλησης 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 2ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής :
Με την απόφασή μας με αριθμό 41/2015 αποφασίσαμε ομόφωνα την ανάκληση της υπ’αριθ.11/2014
άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος με χρήση «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους
Γεύματος» με την επωνυμία “BELLISSIMO”, ιδιοκτησίας της κας Παπούλια Αντ. Μαρίας, που βρίσκεται επί
της οδού Αναγεννήσεως 5-7 στη Νέα Φιλαδέλφεια [(σύμφωνα με τα υπ.αρ.πρ.ΔΦΧ έγγραφα
19492/29.09.2015, 20666/14.10.2015 και 21511/23.10.2015 του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων –
Τμήμα ελέγχου επιχειρήσεων και του άρθρου 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)].
Με το με αρ.πρ.24665/02.12.2015 το τμήμα εσόδων, περιουσίας & τοπικής οικονομικής ανάπτυξης,
εισηγείται την άρση της ανάκλησης της υπ’αριθ.11/2014 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος

με χρήση «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος» με την επωνυμία “BELLISSIMO”, ιδιοκτησίας
της κας Παπούλια Αντ. Μαρίας, που βρίσκεται επί της οδού Αναγεννήσεως 5-7 στη Νέα Φιλαδέλφεια,
κατόπιν του εγγράφου με αριθμό 8661/02.12.2015 του ΕΦΕΤ.
Συγκεκριμένα στο ως άνω έγγραφο ο ΕΦΕΤ αναφέρονται τα εξής : «Στα πλαίσια επανελέγχου, κατόπιν της
με αρ.πρωτ. 8480/24.11.2015 αιτήσεως της κ.Παπούλια, που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας
στις 25.11.2015 και ώρα 13:45 στην επιχείρηση …. διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν όλες οι
διορθωτικές ενέργειες που είχαν ζητηθεί με τις υπ.αρ.πρ. ΟΠΣ 2015.07049/08-09-2015 και ΟΠΣ
2015.07597/24-9-15 εκθέσεις ελέγχου της υπηρεσίας μας. Το επίπεδο υγιεινής στην επιχείρηση κατά την
ημέρα και ώρα του ελέγχου ήταν ικανοποιητικό καθώς δεν σημειώθηκε παρουσία ζώντων βαδιστικών
εντόμων. Μετά τα ανωτέρω και επειδή εξέλιπαν οι λόγοι που υπήρχαν και έθεταν σε άμεσο κίνδυνο την
δημόσια υγεία, εισηγούμαστε την άρση της ολικής αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης «Παπούλια Αντ.
Μαρία» σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1ε του Ν.4235/2014.»
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. 8661/02.12.2015 έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων – Τμήμα ελέγχου
επιχειρήσεων.
2. Το με αρ.πρ.24665/02.12.2015 έγγραφο του τμήματος εσόδων, περιουσίας & τοπικής οικονομικής
ανάπτυξης με το οποίο εισηγείται την άρση της ανάκλησης της υπ’αριθ.11/2014 άδειας ίδρυσης &
λειτουργίας του καταστήματος με χρήση «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος» με την
επωνυμία “BELLISSIMO”, ιδιοκτησίας της κας Παπούλια Αντ. Μαρίας, που βρίσκεται επί της οδού
Αναγεννήσεως 5-7 στη Νέα Φιλαδέλφεια.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 ΠΔ 180/1979.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1Α Ν.3852/2010.
5. Το άρθρο 9, παρ.1ε του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32/11.02.2014 τεύχος Α’)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αίρει την ανάκληση της υπ’αριθ.11/2014 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος με χρήση
«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος» με την επωνυμία “BELLISSIMO”, ιδιοκτησίας της κας
Παπούλια Αντ. Μαρίας, που βρίσκεται επί της οδού Αναγεννήσεως 5-7 στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 45/2015
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: κα Παπούλια Αντ. Μαρία
Εσωτερική διανομή : 1) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα Δημοτικών Προσόδων
2) Αντιδήμαρχο κο Μιχάλη Λάλο
3) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
4) Γενική Γραμματέα

