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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  µε αριθµ. 118/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
       της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του  
             καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού  
             25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 130 στην επωνυµία ΛΟΝΤΟΥ Ε.Π.Ε. λόγω ανάκλησης του πιστοποιητικού  
             πυροπροστασίας.  

 

    Από το πρακτικό της 13ης του έτους 2012,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
    Σήµερα στις 24 Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ.16282 /19.10.2012 
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, ∆ήµαρχος-Πρόεδρος                   1.- Κατσαµάκης Βασίλειος, 4ο Τακτικό Μέλος                           
2.- Κακαβάς Νικόλαος, Αντιπρόεδρος, 6ο Τακτικό Μέλος  2.- Τσιάµης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος                     
3.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτικό Μέλος      
4.- Γερασιµίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος 
5.- Κανέλλη Ζαχαρούλα, 3ο Τακτικό Μέλος              
6.- Ζορµπά Ανθή, 5ο Τακτικό Μέλος    
7.- Κάκαλης Παναγιώτης, 8ο Τακτικό Μέλος                                          
                                                                                                                                                                                          
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κακαλιά Ευστράτιο.                                                                       
 
    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 
το όγδοο (8ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 

                                                           

   Από τη ∆ιεύθυνση Τοπικής & Οικονοµικής Ανάπτυξης (Τµήµα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & 
Καταστηµάτων), µας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση: 
 
    Με το υπ΄αριθµ.πρωτ.4065/Φ.701.24/12.09.2012 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, µας 
γνωστοποιήθηκε ότι δεν είναι σε ισχύ πιστοποιητικού πυροπροστασίας, του καταστήµατος που λειτουργεί 
ως «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού 25ης Μαρτίου 130 στην Πετρούπολη µε την επωνυµία 
ΛΟΝΤΟΥ Ε.Π.Ε. 
 
    Η ενδιαφερόµενη εταιρεία κλήθηκε από την υπηρεσία µας µε το υπ’ αρ. πρωτ.: 15598/08-10-2012 
έγγραφο όπως προσκοµίσει το ανανεωµένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 
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    Όπως προσήλθε µε την υπ΄αριθµ. 16284/19-10-2012 αίτησή της και προσκόµισε στην υπηρεσία µας 
τον αριθµό πρωτοκόλλου που υπέβαλε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στην αρµόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία για τη χορήγηση πιστοποιητικού. Επειδή από την Πυροσβεστική δεν καθορίστηκε ο ακριβής 
χρόνος ελέγχου, η ενδιαφερόµενη εταιρεία ζήτα παράταση  της ανάκλησης άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος.  

   Αφού λάβετε υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούµε να αποφασίσετε για την ανάκληση ή µη της άδειας 
λειτουργίας του καταστήµατος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού 25ης Μαρτίου 130 στην 
Πετρούπολη µε την επωνυµία: ΛΟΝΤΟΥ Ε.Π.Ε.   

    Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή, τη χορήγηση παράτασης της ανάκλησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος έως και την 15η Νοεµβρίου 2012 προκειµένου ο 
ιδιοκτήτης µέχρι τη παραπάνω καταληκτική ηµεροµηνία να έχει καταθέσει στην αρµόδια υπηρεσία του 
∆ήµου το ανανεωµένο πιστοποιητικό πυροπροστασίας, αφού έχει καταθέσει από 08/10/2012 στη  
Πυροσβεστική Υπηρεσία τα δικαιολογητικά και αποµένει η διενέργεια του σχετικού ελέγχου. 

 
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. 4065/Φ.701.24/12.09.2012 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
5.- την αριθµ. πρωτ. 16284/19-10-2012 αίτηση του ενδιαφεροµένου 
6.- τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου 
7.- την εισήγηση του Προέδρου της 
     και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τη χορήγηση παράτασης της ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», επί της οδού 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 130, στην 
επωνυµία ΛΟΝΤΟΥ Ε.Π.Ε., έως και την 15η Νοεµβρίου 2012, προκειµένου ο ιδιοκτήτης µέχρι τη 
παραπάνω καταληκτική  ηµεροµηνία να  έχει καταθέσει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου το  
ανανεωµένο πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 118/2012. 
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                         Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κακαβάς Ν., Απολλωνάτος Ε.,    ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    
Γερασιµίδης Γ., Κανέλλη Ζ., 
Ζορµπά Α., Κάκαλης Π.                                    
                                                                                                        ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ                                                                                                  
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