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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

 

Αριθ. Απόφασης: 16/2013 

 

 

       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

« Λήψη απόφασης σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις 

του Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης 

Θεάτρων-Κινηµατογράφων » 

 

 

 Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Αχαρνών 464 &        

Αγ. Αναργύρων, σήµερα στις 28 Μαΐου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος µετά την 

υπ΄ αριθ. 6845/22-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Αντιδηµάρχου και Προέδρου αυτής κου 

Παπανικολάου Νικόλαου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 

δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 75 του         

Ν. 3852/2010. 

 

 Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Παπανικολάου Νικόλαος, Πρόεδρος, 2) Χατζηδάκη Μαρία, 3) Καβακοπούλου-

Σταµατιάδου Αγανίκη, 4) Παϊδας Αδαµάντιος, 5) Κουτσάκης Μιχαήλ, 6) Γραµµένος 

Σπυρίδων 

 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1) Μάλλιος Αθανάσιος-Κλέοµένης, 2) Τάφας Ηλίας, 3) Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

 



 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 

εισηγούµενος το 6
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε: 

 

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

α. Σύµφωνα µε το υπ΄ αρ. 14753/30-09-202009 Πρακτικό – Γνωµοδότηση το Πρωτοβάθµιο 

Συµβούλιο Επιθεώρησης Θερινού Κινηµατογράφου «ΑΛΣΟΣ» εισηγείται τη διακοπή 

λειτουργία του κινηµατογράφου. 

 β. Σύµφωνα µε το υπ΄ αρ. 68/05-12-2012 (αρ. πρωτ. 03-01-2013 ∆ΦΧ) Πρακτικό – 

Γνωµοδότηση το Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης Θερινού Κινηµατογράφου «ΑΛΣΟΣ» 

γνωµοδοτεί ότι δεν είναι δυνατή η διενέργεια αυτοψίας επειδή η επιχείρηση δεν είναι σε 

λειτουργία. Θα διενεργηθεί νέα αυτοψία  όταν η επιχείρηση θα βρίσκεται σε λειτουργία. Η 

παρατήρηση του πρακτικού της προηγούµενης επιθεώρησης όσον αφορά τη νοµιµοποίηση του 

κυλικείου παραµένει σε ισχύ. 

  

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για λήψη σχετικής απόφασης. 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της α) το υπ΄ αρ. 14753/30-09-202009 Πρακτικό – 

Γνωµοδότηση σύµφωνα µε το οποίο το Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης Θερινού 

Κινηµατογράφου «ΑΛΣΟΣ» εισηγείται τη διακοπή λειτουργία του κινηµατογράφου και β) το 

υπ΄ αρ. 68/05-12-2012 (αρ. πρωτ. 03-01-2013 ∆ΦΧ) Πρακτικό – Γνωµοδότηση σύµφωνα µε το 

οποίο το Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης Θερινού Κινηµατογράφου «ΑΛΣΟΣ» 

γνωµοδοτεί ότι δεν είναι δυνατή η διενέργεια αυτοψίας επειδή η επιχείρηση δεν είναι σε 

λειτουργία. Θα διενεργηθεί νέα αυτοψία  όταν η επιχείρηση θα βρίσκεται σε λειτουργία. Η 

παρατήρηση του πρακτικού της προηγούµενης επιθεώρησης όσον αφορά τη νοµιµοποίηση του 

κυλικείου παραµένει σε ισχύ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Σύµφωνα µε το υπ΄ αρ. 68/05-12-2012 (αρ. πρωτ. 03-01-2013 ∆ΦΧ) Πρακτικό – 

Γνωµοδότηση δεν είναι δυνατή η διενέργεια αυτοψίας επειδή η επιχείρηση δεν είναι σε 

λειτουργία. Θα διενεργηθεί νέα αυτοψία  όταν η επιχείρηση θα βρίσκεται σε λειτουργία.  

Εποµένως η Ε.Π.Ζ. δεν µπορεί να αποφασίσει σχετικά έως ότου διενεργηθεί νέα αυτοψία 

στην επιχείρηση από το Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης Θερινού Κινηµατογράφου 

«ΑΛΣΟΣ». 

Για το λόγο αυτό η Ε.Π.Ζ. θα αποστείλει αίτηµα στο Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο 

Επιθεώρησης Θερινού Κινηµατογράφου «ΑΛΣΟΣ». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 16/2013 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

        (Ακολουθούν υπογραφές) 

 

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 

 

            ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
           Εσωρερική διανοµή:  1) ∆.Τ.Υ. 
                                          2) Αντιδήµαρχο Τ.Υ. 
                                          3) Γραφείο ∆ηµάρχου 
                                          4) Γενική Γραµµατέα 
                                          5) Ε.Π.Ζ.          


