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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 12370/21-03-2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 4η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής
       ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ Ποιότητας Ζωής την 10-03-2011

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 10η
Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 10068/4-3-2011
πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ε.Π.Ζ.. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα
και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 4-3-2011
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από επτά  (9) μέλη.
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
1.  ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, Δ.Σ.           Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ.
2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ. Μέλος   της Ε.Π.Ζ.
3. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Δ.Σ.   «            «
4.  ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.   «            «
5.  ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «            «
6. ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, Δ.Σ.   «            «
7.  ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ.   «            «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.  Μέλος   της Ε.Π.Ζ.

 ΑΠΟΦΑΣΗ –022–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγει για

συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για σφράγιση του
καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ»  ιδιοκτησίας Δ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί των
οδών Αχιλλέως 74 & Μενελάου, στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας της
αρμόδιας αρχής.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 10506/9-3-11 έγγραφο της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας γνωρίζουμε ότι η Δ.  ΣΚΟΥΡΤΗΣ &  ΣΙΑ Ο.Ε., διατηρεί κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ», επί των οδών Αχιλλέως 74 & Μενελάου, στο Ίλιον.

 Για το κατάστημα αυτό κοινοποιήθηκαν στον Δήμο μας τα παρακάτω έγγραφα:
     Α. Το με αρ. 4383/1-12-2919 έγγραφο της Υγειονομικής υπηρεσίας οπου διαπιστώθηκε την

23-11-2010 επί των οδών Αχιλλέως 74 & Μενελάου, να λειτουργεί κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –
ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Δ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., και κρίθηκε ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για την
χορήγηση άδειας ίδρυσης λειτουργίας, για τους παρακάτω λόγους: 1) Τα υποβληθέντα
σχεδιαγράμματα κατόψεων ΔΕΝ  ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και συγκεκριμένα:

       α) Ο χώρος που απεικονίζεται ως κουζίνα δεν υφίσταται.
       β) Τα αποχωρητήρια δεν διαθέτουν ξεχωριστό προθάλαμο, αλλά ένα κοινό , η είσοδος του

οποίου βρίσκεται στο σημείο που απεικονίζεται η κουζίνα.
       γ) Από την πλευρά που απεικονίζεται η είσοδος των προθαλάμων των αποχωρητηρίων,

υπάρχει παρασκευαστήριο, μπουφές και χώρος πλύσεως σκευών, ο οποίος δεν έχει αποτυπωθεί.
       δ)  Το κατάστημα έχει επεκταθεί στον πίσω ακάλυπτο χώρο.  Ο χώρος αυτός

χρησιμοποιείται ως αποθήκη, λάντζα και γραφείο.
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       ε)  Η πρασιά που βρίσκεται επί της οδού Μενελάου, έχει μετατραπεί σε στεγασμένη
αίθουσα πελατών με δομικά υλικά.

2) Δεν αναγράφεται το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος καθώς και το εμβαδόν των
υπόλοιπων χώρων (αίθουσα πελατών, πρασιά, παρασκευαστήριο κ. λ. π.

3) Το σύστημα πλύσεως σκευών, αποτελείται από μια λεκάνη αντί των δύο που
προβλέπεται, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται στη σειρά (η μια δίπλα στην άλλη) και να υπάρχει
εγκατάσταση κρύου και ζεστού νερού (θερμοσίφωνας και στις δύο.  Η επιφάνεια πάνω από το
σύστημα θα πρέπει σε ύψος 0,50 μ. να καλυφθεί με λείο και αδιαπότιστο υλικό.

4) Δεν υπάρχουν κλειστές προθήκες και ερμάρια για την φύλαξη των σκευών που
χρησιμοποιούνται, ώστε να προστατεύονται από τις ρυπάνσεις.
5) Ο εξαερισμός των αποχωρητηρίων ενεργοποιείται μόνο όταν τίθεται σε λειτουργία η

εγκατάσταση αερισμού της αίθουσας πελατών, χωρίς να εξασφαλίζεται έτσι ο επαρκής αερισμός
τους.

Β. Η με αρ.πρ. 59738/13-12-2010 αίτηση της Δ.ΣΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προς την υπηρεσία μας
για επαναδιαβίβαση του σχετικού φακέλου &  επανέλεγχο από την ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, για το συγκεκριμένο κατάστημα.
Γ. Το με αρ. πρ. 60000/16-12-2010 έγγραφο της υπηρεσίας μας επαναδιαβίβασης φακέλου στην
αρμόδια ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ που αφορά το
παραπάνω κατάστημα.
Δ. Την με αρ. 4885/31-12-2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΑΘΗΝΩΝ για την
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ – ΜΠΑΡ» της Δ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. επί των οδών Αχιλλέως 74  &  Μενελάου,  στο Ίλιον, για τους ίδιους λόγους που και
πρωτοβάθμια κρίθηκε ομοίως (εκτός της παρατήρησης 1δ), γιατί ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ τους γενικούς
όρους των άρθρων 7 έως 36 και τους υγειονομικούς όρους του άρθρου 37της Α1β/8577/83 (ΦΕΚ
526/83 τ.Β’) Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε για την σφράγιση του
καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», επί των οδών Αχιλλέως 74 & Μενελάου , στο Ίλιον,
ιδιοκτησίας Δ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας.»
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

  Αποφασίζει   Ομόφωνα
Εγκρίνει τη σφράγιση του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», επί των οδών Αχιλλέως 74 &

Μενελάου , στο Ίλιον, ιδιοκτησίας Δ.  ΣΚΟΥΡΤΗΣ &  ΣΙΑ Ο.Ε., λόγω στέρησης της νόμιμης
άδειας λειτουργίας.

Ημερομηνία σφραγίσματος η  30η  Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
μεσημβρινή.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
 Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ε.Π.Ζ.                                 Τα Μέλη

Μαρκόπουλος Φ., ΜπατσήςΧ.,
Φερεντίνος Γ., Μηλιώνη Π.,
Γρετσίστα Ε., Ζορμπά Κ.,

                        Αϊβαλιώτης Ν.
               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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