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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2014 συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης: 64/2014 

        

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

« Λήψη απόφασης για την οριστική ή 

µη αφαίρεση άδειας λειτουργίας 

καταστήµατος «CHILL OUT»  » 

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

& Αγίων Αναργύρων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 

∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σήµερα την 02 του µηνός Ιουλίου 2014, 

ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ µετά την υπ΄ αριθ. 11646/26-06-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Κουτσάκη Μιχαήλ, που επιδόθηκε 

νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 75 του Ν. 3852/2010, παρισταµένης ως 

γραµµατέα της τακτικής υπαλλήλου του ∆ήµου κας Μαραγκουδάκη Ειρήνης µε 

βαθµό ∆΄. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε να παρευρεθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

3852/2010, ο κος Τοµπούλογλου Ιωάννης, στη θέση του κου Γραµµένου 

Σπυρίδωνα, ο οποίος, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 10249/05-06-2014 έγγραφο, 

ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ». 



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

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 

 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Κουτσάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος                                1) Κόντος Σταύρος 

2) Καραβίας Γεώργιος                                                  2) Τιµπούλογλου Ιωάννης 

3) Χατζηδάκη Μαρία                                                    3) Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

4) Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη                     4) ΠαΊδας Αδαµάντιος                 

5) Τάφας Ηλίας 

 

      Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο κος Τσέπας Πέτρος, ιδιοκτήτης του 

καταστήµατος «CHILL OUT», ο οποίος κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για το 

19
ο
 θέµα της Η.∆. 
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 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 19
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης είπε: 

 

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών – Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 

µε την υπ΄ αριθµ. 11120/19-06-2014 εισήγησή της, καλεί να προβούµε σε 

λήψη απόφασης σχετικά µε την οριστική αφαίρεση ή µη της άδειας του 

καταστήµατος µε την επωνυµία «CHILL OUT». 

Για ενηµέρωσή η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών – Τµήµα 

∆ηµοτικών Προσόδων µας αποστέλλει συνηµµένα τα κάτωθι: 

 

1)Την υπ΄ αριθµ. 85/2014 (αρ. πρωτ. 4587/18-03-2014) Απόφαση 

∆ηµάρχου µε θέµα: «Εφαρµογή της υπ΄ αριθµ. 86/2014 απόφασης του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας για 10ήµερη σφράγιση καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε αντικείµενο ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που βρίσκεται στη 

Νέα Χαλκηδόνα και επί της οδού ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 49, ιδιοκτησίας Π. ΤΣΕΠΑΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε.» 

2)Την υπ΄ αριθµ. 86/2014 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθήνας 

3)Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1020/7384/32-β/18-02-2014 έγγραφο του 

Αστυνοµικού Τµήµατος Νέας  Χαλκηδόνας 

4)Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1020/7384/36-β/15-04-2014 έγγραφο του 

Αστυνοµικού Τµήµατος Νέας  Χαλκηδόνας 

5)Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1020/7384/30-β/20-01-2014 έγγραφο του 

Αστυνοµικού Τµήµατος Νέας  Χαλκηδόνας 

6)Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1020/7384/34-β/01-04-2014 έγγραφο του 

Αστυνοµικού Τµήµατος Νέας  Χαλκηδόνας 



7)Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1020/7384/37-β/15-05-2014 Πρακτικό 

Αποσφράγισης του Αστυνοµικού Τµήµατος Νέας  Χαλκηδόνας 

 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών – 

Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων, έχει ενηµερωθεί από το Α.Τ. Νέας Χαλκηδόνας 

για 4 συνολικά παραβάσεις εντός του έτους 2014. 

 Επίσης, οι εγκαλούντες την αποσφράγιση αστυνοµικοί, δεν προέβησαν 

στην αποσφράγιση του καταστήµατος, σύµφωνα µε  το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 

1020/7384/37-β/15-05-2014 Πρακτικό Αποσφράγισης του Αστυνοµικού 

Τµήµατος Νέας  Χαλκηδόνας, καθότι το κατάστηµα ήταν ήδη 

αποσφραγισµένο. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 εδ.β Π∆ 180/1979, όταν 

στα καταστήµατα του Π.∆. 180/1979 έχουν επιβληθεί τρείς (3) αποφάσεις 

προσωρινής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και βεβαιωθεί  εκ 

νέου παράβαση εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής 

αφαίρεσης, η άδεια αφαιρείται οριστικά (δυνητικά).  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 εδ.β Π∆ 180/1979, όταν 

στα καταστήµατα του Π.∆. 180/1979 παραβιάζεται η σφράγιση και τίθεται σε 

λειτουργία το κατάστηµα ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαίρεσης της 

άδειας, η άδεια αφαιρείται οριστικά (υποχρεωτικά). 

 Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως (που αποτελεί και ποινικό 

αδίκηµα) ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας και θέσεως 

σε λειτουργία του καταστήµατος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έχει την υποχρέωση, εντός των προθεσµιών του 

νόµου (20 ηµέρες) να λάβει απόφαση, κατά δέσµια αρµοδιότητα, για την 

οριστική αφαίρεση της άδειας, ενώ ο δήµαρχος οφείλει να δώσει εντολή προς 

σφράγιση. Υπάρχει, βέβαια, περίπτωση να µην αποφασιστεί τελικά η οριστική 

αφαίρεση της άδειας εφόσον ο κάτοχός της αποδείξει ότι ο ίδιος και οι 

προστηθέντες του (υπάλληλοι, συνεργάτες κλπ., βλ. άρθρ. 922 ΑΚ) δεν είχαν 

καµία συµµετοχή ούτε διευκόλυναν µε κάποιο τρόπο την αυθαίρετη 

παραβίαση ή την καταστροφή της σφράγισης (ΣτΕ 1053/1998).  

Σύµφωνα µε τo Άρθρο 73 παρ. 1 εδ. Α περ.ii του Ν. 3852/2010, 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.  

Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου 

περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία. Η 

οριστική αφαίρεση όπως και η προσωρινή αφαίρεση αποτελεί διοικητική 

κύρωση. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για λήψη σχετικής απόφασης. 



Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση 

µεταξύ των µελών της Ε.Π.Ζ.  

 

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

σχετικά. 

 

Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της: 

- την εισήγηση του κου Προέδρου 

- την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 11120/19-06-2014 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

- το άρθρο 73 παρ. 1 εδ. Α του Ν. 3852/2010 

- το άρθρο 9 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ. Α/11-02-2004) 

- το άρθρο 2 του Π.∆. 180/1979 (ΦΕΚ 46/τ. Α/10-03-1979)  

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθµ. Α1Β/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (αρ. 

6 παρ. 1,9) όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα 

- Το άρθρο 178 του Π.∆. 283/1985 (ΦΕΚ 106/τ. Α/31-05-1985) 

- Την υπ’  αριθµ. πρωτ. 4750/10-06-2009 άδεια λειτουργίας 

καταστήµατος η οποία χορηγήθηκε στην Π. Τσέπας & ΣΙΑ ΟΕ µε την 

επωνυµία «CHILL OUT» 

- Την υπ΄ αριθµ. 86/2014 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθήνας 

- Την υπ΄ αριθµ. 85/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου µε θέµα: «Εφαρµογή της 

υπ΄ αριθµ. 86/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας για 

10ήµερη σφράγιση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε αντικείµενο 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που βρίσκεται στη Νέα Χαλκηδόνα και επί της οδού 

∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 49, ιδιοκτησίας Π. ΤΣΕΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

- Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1020/7384/37-β/15-05-2014 Πρακτικό 

Αποσφράγισης του Αστυνοµικού Τµήµατος Νέας  Χαλκηδόνας, 

σύµφωνα µε το οποίο το κατάστηµα βρέθηκε ήδη αποσφραγισµένο 

- το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 10719/13-06-2014 έγγραφο µε το οποίο ο           

κος Τσέπας Πέτρος δίνει έγγραφες εξηγήσεις για τη σφράγιση του 

καταστήµατος 

- την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 11995/02-07-2014 Υπεύθυνη ∆ήλωση του      

κου Τσέπα Πέτρου 

- Το γεγονός ότι η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών – Τµήµα ∆ηµοτικών 

Προσόδων, έχει ενηµερωθεί από το Α.Τ. Νέας Χαλκηδόνας για 4 συνολικά µηνύσεις 

εντός του έτους 2014.(1020/7384/32-β/2014, 1020/7384/36-β/2014, 

1020/7384/30-β/20-01-2014, 1020/7384/34-β/01-04-2014) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Περί µη οριστικής αφαίρεσης της άδειας του καταστήµατος µε την επωνυµία 

«CHILL OUT», διότι σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 10719/13-06-2014 

έγγραφο και την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 11995/02-07-2014 Υπεύθυνη ∆ήλωση του 

κου Τσέπα Πέτρου, ως µόνιµου εκπροσώπου της εταιρίας Π. Τσέπας & ΣΙΑ 



ΟΕ, ούτε ο κάτοχος της άδειας, ούτε και οι προστηθέντες του (υπάλληλοι, 

συνεργάτες κλπ.) δεν είχαν καµία συµµετοχή, ούτε διευκόλυναν µε κάποιο 

τρόπο την αυθαίρετη παραβίαση ή την καταστροφή της σφράγισης. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  64/2014 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 

      (Ακολουθούν υπογραφές) 

 

          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.  

 

 

                              ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

           Εσωτερική διανοµή:  1) Γραφείο ∆ηµάρχου 

                                              2) Γενική Γραµµατέα 

                                              3) ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών –  

                                                  Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 

                                               4) Ε.Π.Ζ.        
                                                                                                         


