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 ΘΕΜΑ: Συζήτηση για «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ », της  επιχείρησης 
µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)  
της «ΚΟΣΜΕΛΛΗ Α. – ΜΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ∆. Ο.Ε.» στην διεύθυνση Εθνικής 
Αντίστασης αρ. 11, για νοµιµότητα εκµίσθωσης και για µέτρα αντιµετώπισης 
όχλησης κατοίκων.   
 
Πρακτικό της µε αριθµό 8ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, της 14ης  του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2015.                                                                 
Στην Καισαριανή σήµερα την 14η 

του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2015 ηµέρα  ΤΡΙΤΗ  
και ώρα 14.00 µ.µ  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε 
σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό 
πρωτ.  7760/10-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , 
του  Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 
. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι  (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            
 1.Περρής Ιωάννης    
 2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
 3.ΚαραβασίληςΕµµανουήλ                                                                                                
4.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
 5.Λυκούδης Αλεβίζος                                                                      
 6.Βεχλίδη Μαρία(αν. µέλος) 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Γ.Χουδετσανάκη. 
Ο Πρόεδρος-∆ήµαρχος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει 
υπόψη των µελών   τα εξής. 
 
 

 



        Σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 5739/121 -09-06-2015   έγγραφο της Γεν. ∆/νσης 
∆ηµοσίας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας, ∆/νσης Υγειονοµικού Ελέγχου & 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, 
Τµήµα Υγειονοµικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου η Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (Ψητοπωλείο) µε την επωνυµία 
«ΚΟΜΣΕΛΛΗ Α.- ΜΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ∆. Ο.Ε», που βρίσκεται στην οδό Εθνικής 
Αντίστασης αριθ. 11, στο ∆ήµο Καισαριανής, επιθεωρήθηκε από αρµόδιους Επόπτες 
∆ηµόσιας υγείας της Υπηρεσίας µας και κρίθηκε κατάλληλο για να προβούµε σε 
πρόσθετη πράξη εξυπηρετούµενων ατόµων. 
  Η ανωτέρω  υπηρεσία της Περιφέρειας  Αττικής εισηγείται για τη χορήγηση 
πρόσθετης πράξης προσδιορισµού εξυπηρετούµενων ατόµων, στην εν λόγω 
επιχείρηση, συνολικής δυναµικότητας εκατόν είκοσι πέντε (125) εξυπηρετούµενων 
ατόµων, ήτοι εξήντα δύο (62) εξυπηρετούµενα άτοµα στην ισόγεια εσωτερική 
αίθουσα πελατών και εξήντα τρία (63) εξυπηρετούµενα άτοµα στον ιδιωτικό 
εκµισθωµένο υπαίθριο χώρο, σύµφωνα µε την θεωρηµένη κάτοψη που 
προσκοµίστηκε από το ανωτέρω κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο Τµήµα 
Υγειονοµικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου. 
                                                                                                                                                                                           
    Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η 
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. 
                                           Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής 
 
                                           Αφού άκουσε την εισήγηση  
 
                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει  την  πρόσθετη πράξη προσδιορισµού καθισµάτων του καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς πλήρους γεύµατος (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)της εταιρείας «Κοσµέλλη Α.-
Μανδράκης ∆.Ο.Ε.»  στην διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης αρ.11 Καισαριανή. 
 
   Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως.  
  
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                        1.Περρής Ιωάννης    
                                                                          2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
                                                                          3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
                                                                          4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
                                                                          5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
                                                                          6.Λυκούδης Αλεβίζος 
 
    ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ  
                                                                                         Καισαριανή   16/7/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                           ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                           ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                                           


