
 

                                                                          
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 

       ΠΡΟΣ : 

 Διεύθυνση Οικονομικού  
        
 

  
 

 

ΘΕΜΑ : Αποστολή της  7/2018  πράξης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

  

Σας στέλνουμε  αντίγραφο της  7/2018 πράξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , που αφορά «Λήψη 

απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 13268/02.04.2002 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ» στην οδό Γιαννιτσοπούλου αρ.1 

του Δήμου μας, που έχει εκδοθεί στο όνομα της «PASTA E PIZZA DI VINCENZO Ε.Π.Ε.», 

νόμιμα εκπροσωπούμενης»,  προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.  

 

 

 

 
                  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
 
         
                                                                    

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
               
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγενία Αμπέρτου 
ΤΗΛΕΦΩΝO : 213 - 2025233 
Fax : 213-2025204 
email: e.abertou@glyfada.gr 
 

Γλυφάδα, 23.2.2018 
Αρ. Πρωτ. 6053 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                   Από το Πρακτικό της με αριθ. 1/2018 
       Συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

                        Αριθμός Απόφασης    6/2018  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 13268/02.04.2002 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ» στην οδό 
Γιαννιτσοπούλου αρ.1 του Δήμου μας, που έχει εκδοθεί στο όνομα της «PASTA E PIZZA 
DI VINCENZO Ε.Π.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενης»  

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2018  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, η  
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. 4580/9.2.2018  έγγραφη 
ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 
Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6  του Ν. 
3852/2010  (87  Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην 
ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης.  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο 
Δήμαρχος-Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 7  και συγκεκριμένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Δήμαρχος-Πρόεδρος)   ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ      ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΒΙΓΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
   
 

Ο κ. Δήμαρχος-Πρόεδρος  ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης . 
 Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος - Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγησή 
του επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά  «Λήψη απόφασης αναφορικά με 
την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 13268/02.04.2002 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ» στην οδό Γιαννιτσοπούλου αρ.1 του Δήμου μας, που έχει 
εκδοθεί στο όνομα της «PASTA E PIZZA DI VINCENZO Ε.Π.Ε.», νόμιμα 
εκπροσωπούμενης»,  η οποία έχει ως εξής: 
  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

 Γλυφάδα, 8.2.2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:4520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ          

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

                                                                         ΠΡΟΣ:  

                                                                                               Τα Μέλη της Επιτροπής  

                                                                                              Ποιότητας Ζωής 

 

 

ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 

13268/02.04.2002 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ» στην οδό 

Γιαννιτσοπούλου αρ.1 του Δήμου μας, που έχει εκδοθεί στο όνομα της «PASTA E PIZZA 

DI VINCENZO Ε.Π.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενης». 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Την με αρ. πρωτ. 13268/02.04.2002 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – 

ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ» στην οδό Γιαννιτσοπούλου αρ.1 του Δήμου μας, που έχει εκδοθεί στο όνομα της 

«PASTA E PIZZA DI VINCENZO Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 999805134 και Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης. 

 

2. Τις οικονομικές υποχρεώσεις της προαναφερόμενης εταιρείας προς το Δήμο και 

συγκεκριμένα: 

 

α) Τις ληξιπρόθεσμες (βεβαιωμένες) οφειλές από τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων 

μετά του αναλογούντος προστίμου περιόδων Δεκεμβρίου 2006, Φεβρουαρίου – Δεκεμβρίου 

2007 και έτους 2008 και από τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων μετά του 

αναλογούντος προστίμου περιόδων έτους 2009, έτους 2010, έτους 2011 και Ιανουαρίου 

2012 ποσού 75.382,68€, ταμειακών προσαυξήσεων ποσού 36.830,61€, δηλαδή συνολικού 

ποσού 112.213,29€. 

β) Τις ληξιπρόθεσμες (βεβαιωμένες) οφειλές από τέλος κατάληψης κοινόχρηστων 

(δημοτικών) χώρων και του αναλογούντος προστίμου λόγω αυθαίρετης χρήσης περιόδων 

έτους 2010, έτους 2011 και έτους 2013 ποσού 14.983,20€, ταμειακών προσαυξήσεων ποσού 

6.817,68€, δηλαδή συνολικού ποσού 21.800,88€. 

γ) Τις εκκρεμείς υποχρεώσεις από τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων μετά του 

αναλογούντος προστίμου περιόδων Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2001, Ιανουαρίου – 

Φεβρουαρίου 2002 και από τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων μετά του 

αναλογούντος προστίμου περιόδων Φεβρουαρίου – Δεκεμβρίου 2012 και Ιανουαρίου – 

Οκτωβρίου 2013, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί στο Δήμο οι δηλώσεις απόδοσης 

τέλους με τα παραστατικά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. από την εταιρεία και 

αναμένονται τα οικονομικά στοιχεία από το Κ.Ε.Π.Υ.Ο. για την βεβαίωσή τους. 

 

3. Το με αρ. πρωτ. 55793/10-12-2015 ενημερωτικό έγγραφο – ειδοποίηση οφειλών της 

υπηρεσίας μας προς την ενδιαφερόμενη. 

 



 

4. Το  με αρ. πρωτ. 3872/05-02-2018 ενημερωτικό έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας της 

Διεύθυνσης Οικονομικού σε συνέχεια του ταυτάριθμου εγγράφου της υπηρεσίας μας.  

 

5. Το γεγονός ότι δεν εκκρεμοδικεί προσφυγή και δεν έχει γίνει διακανονισμός οφειλών κατά 

των πιο πάνω ληξιπρόθεσμων οφειλών 

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 80 παρ. 6 και 285 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8-6-2006) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

7. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

& Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

8. Τις διατάξεις της με αριθμ. οικ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1723Β΄/18-5-2017) «Απλούστευση 

και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας 

Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» σε 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4442/2016 (Φ.Ε.Κ. 230Α΄/7-12-2016). 

 

9. Το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, το εν λόγω κατάστημα ή επιχείρηση εξακολουθεί να  

λειτουργεί έχοντας τροποποιήσει ουσιώδης όρους και προϋποθέσεις της κατεχόμενης 

άδειας, κατά παράβαση της παρ.1 του αρ.15 της με αριθμ. οικ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 

1723Β΄/18-5-2017) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών 

γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και 

Κινηματογράφων». 

 

10.  Σχετικό φάκελο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας για επιβολή αναγκαστικών μέτρων 

είσπραξης.  

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1 εδ.Αii του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει την αρμοδιότητα της ανάκλησης ή της οριστικής αφαίρεσης της 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων 

και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου. 

 

Παρακαλώ όπως προβείτε, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 285 και 80 παρ.6 του 

Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του 

άρθρου 73 παρ.1 εδ.Αii του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» στη λήψη 

απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 13268/02.04.2002 άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ» στην οδό Γιαννιτσοπούλου αρ.1 του Δήμου μας, 

που έχει εκδοθεί στο όνομα της «PASTA E PIZZA DI VINCENZO Ε.Π.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενης, 

επειδή έχει διαπιστωθεί τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της πιο 

πάνω αναφερόμενης άδειας. 

 

 

 

 

                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                              

                                                                  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 



 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την έγγραφη εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου αυτής 
2. Την με αρ. πρωτ. 13268/02.04.2002 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – 

ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ» στην οδό Γιαννιτσοπούλου αρ.1 του Δήμου μας, που έχει εκδοθεί στο όνομα της 
«PASTA E PIZZA DI VINCENZO Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 999805134 και Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 
νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

3. Τις οικονομικές υποχρεώσεις της προαναφερόμενης εταιρείας προς το Δήμο  
4. Το με αρ. πρωτ. 55793/10-12-2015 ενημερωτικό έγγραφο – ειδοποίηση οφειλών της 

υπηρεσίας μας προς την ενδιαφερόμενη. 
5. Το  με αρ. πρωτ. 3872/05-02-2018 ενημερωτικό έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας της 

Διεύθυνσης Οικονομικού σε συνέχεια του ταυτάριθμου εγγράφου της υπηρεσίας μας.  
6. Το γεγονός ότι δεν εκκρεμοδικεί προσφυγή και δεν έχει γίνει διακανονισμός οφειλών κατά των 

πιο πάνω ληξιπρόθεσμων οφειλών 
7. Το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, το εν λόγω κατάστημα ή επιχείρηση εξακολουθεί να  λειτουργεί 

έχοντας τροποποιήσει ουσιώδης όρους και προϋποθέσεις της κατεχόμενης άδειας, κατά 
παράβαση της παρ.1 του αρ.15 της με αριθμ. οικ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1723Β΄/18-
5-2017) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης 
λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων». 

8.  Σχετικό φάκελο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας για επιβολή αναγκαστικών μέτρων 
είσπραξης.  

9. Τις διατάξεις της με αριθμ. οικ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1723Β΄/18-5-2017) 
«Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» σε εφαρμογή 
των διατάξεων του Ν.4442/2016 (Φ.Ε.Κ. 230Α΄/7-12-2016). 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 285 και 80 παρ.6 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8-6-2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 73 παρ.1 εδ.Αii του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7-6-2010) 
 
Και μετά από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     

    

 Αναβάλει για την επόμενη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σε 15 ημέρες, τη λήψη 
απόφασης επί του θέματος .  
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
Γλυφάδα, 23.2.2018 
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
 
        
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ    ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
ΒΙΓΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  


