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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  µε αριθµ. 77/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
       της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση ή µη άδειας λειτουργίας του καταστήµατος «ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ», επί της   
             οδού 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 70  στη Πετρούπολη, στην επωνυµία Σ. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., λόγω  
             τροποποίησης όρων λειτουργίας. 
 
     Από το πρακτικό της 11ης του έτους 2011,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
    Σήµερα στις 10 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 15732 /03.10.2011 
πρόσκληση του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από 
τα εννέα (9)  µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
  1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, Πρόεδρος                                           
  2.- Κακαβάς Νικόλαος, Αντιπρόεδρος (6ο Τακτικό µέλος)                             
  3.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτικό Μέλος  
  4.- Γερασιµίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος  
  5.- Κατσαµάκης Βασίλειος, 4ο Τακτικό Μέλος                                                               
  6.- Κανέλλη Ζαχαρούλα, 3ο Τακτικό Μέλος      
  7.- Ζορµπά Ανθή, 5ο Τακτικό Μέλος                         
  8.- Τσιάµης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος                                 
  9.- Κάκαλης Παναγιώτης, 8ο Τακτικό Μέλος      
        
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κακαλιάς Ευστράτιος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των 
πρακτικών. 
    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 
3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 
 
  Από το Γραφείο Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος µας διαβιβάστηκε η πιο κάτω 
εισήγηση: 
 
  Σας γνωρίζουµε ότι για το κατάστηµα που λειτουργεί ως ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ επί της οδού 25ης 
ΜΑΡΤΙΟΥ 70 στην Πετρούπολη µε την επωνυµία: Σ. ΚΟΤΣΑΜΠΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 
2189/21.06.2011 εγγράφου της ∆/νσης Υγείας, σύµφωνα µε το οποίο διαπιστώθηκε ότι το κατάστηµα 
λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» σύµφωνα µε τα προσφερόµενα είδη τροφίµων και όχι σαν 
«ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», όπως έχει χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια λειτουργίας. 
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    Η ενδιαφερόµενη εταιρεία κλήθηκε από την υπηρεσία µας µε το υπ’ αρ. 7316/29.08.2011 έγγραφο για 
την κατάθεση των απόψεών της σχετικά, αλλά δεν κατέθεσε έγγραφα που να αποδεικνύουν την 
επαναφορά του καταστήµατός της µέχρι σήµερα. 

   Αφού λάβετε υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούµε να αποφασίσετε για την ανάκληση ή µη της άδειας 
λειτουργίας του καταστήµατος «ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 70 στην 
Πετρούπολη µε την επωνυµία: Σ. ΚΟΤΣΑΜΠΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.. 

 
  Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόεδρος και πρότεινε την µη επιβολή διοικητικής ποινής στο ανωτέρω 
κατάστηµα, προκειµένου να γίνουν ενέργειες προς την υγειονοµική υπηρεσία ώστε να διευκρινισθούν 
αναλυτικά τα προσφερόµενα είδη τροφίµων και ποτών που αντιστοιχούν σε κατάστηµα που λειτουργεί ως 
«Καφενείο- Σνακ Μπαρ» και σε κατάστηµα που λειτουργεί ως «Πιτσαρία- Σνακ Μπαρ» προκειµένου εν 
συνεχεία να  ενηµερωθεί και ο ιδιοκτήτης για αποκατάσταση των παραβάσεων του, πρόταση που βρήκε 
σύµφωνη όλα τα µέλη της επιτροπής. 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της: 
1.- τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 
2.- τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2307/95 
3.- την αριθµ. Α1β/8577/83 Υγειονοµική ∆ιάταξη όπως αυτή ισχύει µέχρι σήµερα 
4.- αρ. πρωτ. 2189/21.06.2011 έγγραφο της ∆/νσης Υγείας  
5.- τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου 
6.- την εισήγηση του Προέδρου της 
     και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη µη επιβολή διοικητικής ποινής της ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του  
καταστήµατος «ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 70 στη Πετρούπολη, ιδιοκτησίας Σ. 
ΚΟΤΣΑΜΠΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., προκειµένου γίνουν ενέργειες από το γραφείο καταστηµάτων προς την αρµόδια 
υγειονοµική υπηρεσία ώστε να διευκρινισθούν αναλυτικά τα προσφερόµενα είδη τροφίµων (ποτά) που 
αντιστοιχούν στο είδος καταστήµατος που λειτουργεί ως «Καφενείο- Σνακ Μπαρ» και στο είδος 
καταστήµατος που λειτουργεί ως «Πιτσαρία- Σνακ Μπαρ», καθώς και για την µετέπειτα ενηµέρωση του 
ιδιοκτήτη για αποκατάσταση των παραβάσεων του. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 77/2011. 
 
Ακολουθούν υπόγραφες από τα παρόντα                                         Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κακαβάς Ν., Απολλωνάτος Ε.,                                              ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    
Γερασιµίδης Γ., Κατσαµάκης Β., Κανέλλη Ζ.,   
Ζορµπά Α., Τσιάµης Γ., Κάκαλης Π.                                                                                                     
                                                                                                ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ  
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