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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1ο/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Δέλτα

   Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος 
Χαλάστρας, σήμερα την 25η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 
συνεδρίασε η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Δέλτα, κατόπιν της 5224/19-02-
2013 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα 
(Ν.3463/2006) καθώς και των άρθρων 73,74,75 του Ν.3852/2010. 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ(8) ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ   
1) ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                            1) ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
2) ΤΑΤΑΤΖΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                       
3) ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ                            
4) ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                        
5) ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6) ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
7) ΠΕΤΚΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ  
8) ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ ΡΟΥΣΟΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                   
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημοτικού 
υπαλλήλου Ναλμπάντη Δημήτριου, για την τήρηση των πρακτικών.

                  
ΘΕΜΑ«Ανάκληση της υπ’αριθμ. 55/1522/10-03-2009 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ΄΄, 
του ΔΑΛΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ»

   Στην Χαλάστρα, σήμερα 25-02-2013 ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έκτο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

   Σύμφωνα με το άρθρο 17 της Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 
2718/08.10.2012 τεύχος Β’) η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης 
τροφίμων και ποτών ανακαλείται από την αδειοδοτούσα αρχή ύστερα από εισήγηση 
της υγειονομικής υπηρεσίας, προσωρινά και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά. 
   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Α του 
Ν.3852/2010 αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για την ανάκληση ή την 
οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων 
επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του 
δήμου.   

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ9Ι-7Γ9



   Από τον Δήμο Εχεδώρου χορηγήθηκε η υπ΄αρίθμ. 55/1522/10-03-2009  άδεια 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ΄΄, επί της 
οδού Χρ. Σμύρνης 26, στην Δ.Κ. Σίνδου, της Δ.Ε. Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα  στον 
ΔΑΛΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ.  
   Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Θες/νίκης, με τα υπ’ αριθ. Υ.Ε.12629/17-12-
2012 και Υ.Ε.975/31-01-2013 έγγραφα της, γνωστοποίησε ότι έπειτα από έλεγχο που 
διενεργήθηκε στο παραπάνω κατάστημα, διαπίστωσε ότι το κατάστημα δεν 
λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω χορηγηθείσας άδειας, όπως ίσχυαν 
κατά το χρόνο έκδοσης της, καθώς έχει γίνει επέκταση και αλλαγή του 
καταστήματος. 
   Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλώ να αποφασίσουμε περί της ανάκλησης ή μη του 
παραπάνω καταστήματος.  
   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 
λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 73 παρ.1Α του Ν.3852/2010
2. Την υπ΄αρίθμ. 55/1522/10-03-2009 άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΄΄ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ΄΄,  η οποία χορηγήθηκε στον ΔΑΛΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
του ΙΩΑΝΝΗ, από τον Δήμο Εχεδώρου 
3. Τις υπ' αριθ. Υ.Ε.12629/17-12-2012 και Υ.Ε.975/31-01-2013 γνωμοδοτήσεις της 
αρμόδιας Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Θες/νίκης, σύμφωνα με τις οποίες 
τροποποιήθηκαν οι όροι λειτουργίας του (όπως ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης της 
άδειας)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 
2718/08.10.2012 τεύχος Β’)
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ανάκληση της  υπ’αριθμ.  55/1522/10-03-2009 άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας 

καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ΄΄ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ΄΄,  του  ΔΑΛΚΙΔΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται  στην οδό Χρ. Σμύρνης 26,  στην 

Δ.Κ. Σίνδου, της Δ.Ε. Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 06/2013

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                            ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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