
 

 

 

 

                                                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αριθµ. Πρωτ.: 12497/25.7.2012 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                

∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
                                                                         
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  µε αριθµ. 85/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
       της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης  επί αιτήµατος για την χορήγηση τρίµηνης αναστολής ανάκλησης της  
             άδειας λειτουργίας , του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -   
             ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της  οδού ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1 στην Πετρούπολη, στην επωνυµία Σ ΛΑ∆ΙΑΣ &  
             ΣΙΑ Ο.Ε. 
 
    Από το πρακτικό της 10ης του έτους 2012 Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
    Σήµερα στις 24 Ιουλίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 12336 /20.07.2012 έγγραφη 
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 τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (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, ∆ήµαρχος-Πρόεδρος         1.- Κακαβάς Νικόλαος, Αντιπρόεδρος, 6ο Τακτικό Μέλος                                                                                                                 
2.- Γερασιµίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος           2.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτικό Μέλος                         
3.- Κανέλλη Ζαχαρούλα, 3ο Τακτικό Μέλος                   
4.- Κατσαµάκης Βασίλειος, 4ο Τακτικό Μέλος 
5.- Ζορµπά Ανθή, 5ο Τακτικό Μέλος                      
6.- Τσιάµης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος   
7.- Κάκαλης Παναγιώτης, 8ο Τακτικό Μέλος    
                                                                                              
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κατσιαδράµη Βασίλειο. 
                                                                                        

          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώµατος  ότι έχει  διαβιβασθεί  για συζήτηση ένα (1) έκτακτο 
κατεπείγον  θέµα   και το Σώµα οµόφωνα αποφάσισε την συζήτησή του ως ακολούθως: 
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               Ο ∆ήµαρχος –Πρόεδρος  εισηγείται ως εξής: 
 

               Με την υπ’ αριθµ. 83/2012 Πράξη της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχε χορηγήσει  παράταση της 
ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος  «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1, στην επωνυµία Σ. ΛΑ∆ΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,  έως και την 22α Ιουλίου 2012, προκειµένου ο 
ιδιοκτήτης µέχρι τη παραπάνω καταληκτική   ηµεροµηνία να  έχει καταθέσει στην αρµόδια υπηρεσία του 
∆ήµου το ανανεωµένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας,  και την  αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του ανωτέρω καταστήµατος, την 23η Ιουλίου  2012, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του µε τα 
προαναφερόµενα. 

 
           Με την παρέλευση της παραπάνω ηµεροµηνίας και λόγω της µη  προσκόµισης του απαιτούµενου 
πιστοποιητικού πυρασφαλείας η αρµόδια Υπηρεσία προχώρησε σε σφράγιση του καταστήµατος. 
          Ακολούθως  ο ανωτέρω ιδιοκτήτης κατέθεσε την αριθµ. πρωτ. 12422/23.7.2012 αίτηση του µε την 
οποία επικαλείται φόρτο εργασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ζητά  παράταση τριών (3) µηνών 
προκειµένου να προσκοµίσει το ανανεωµένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 

          Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

        Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή, τη µη χορήγηση της αιτούµενης παράτασης  και τη 
µη  ανάκλησης της σφράγισης του παραπάνω καταστήµατος, µέχρι προσκοµίσεως του ανανεωµένου 
πιστοποιητικού  πυρασφάλειας. 

 
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.- το αρ. πρωτ 2452Φ701.1/25-05-2012 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
5.- την αριθµ. πρωτ. 12422/23.7.2012 αίτηση του ενδιαφεροµένου 
6.- την υπ’ αριθµ. 83/2012 Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
7.- τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου 
8.- την εισήγηση του Προέδρου της 
     και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α.-Τη µη χορήγηση της αιτούµενης παράτασης  και τη µη  ανάκληση της σφράγισης του   

     καταστήµατος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1, στην επωνυµία Σ ΛΑ∆ΙΑΣ &  
     ΣΙΑ Ο.Ε., µέχρι προσκοµίσεως του ανανεωµένου πιστοποιητικού  πυρασφάλειας. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 85/2012. 
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                         Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Γερασιµίδης Γ, Κατσαµάκης Β.,    ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    
Ζορµπά Α., Τσιάµης Γ., 
Κάκαλης Π., Κανέλλη Ζαχ.,                                                                                                                                                           
            ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 
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