
                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
        ΤΗΣ  9Ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  63 /2011 
 
        ΘΕΜΑ: «  Ανάκληση της άδειας λειτουργίας και σφράγιση  
                      του  καταστήματος «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ»  με την επωνυμία 
                      « PRΕGO»  στη  Νάουσα » 
 
         Στη  Νάουσα σήμερα ημέρα  Πέμπτη  22  Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 
13:30΄ στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, συνήλθε σε 
συνέχεια  της  9ης  Συνεδρίασης η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  του Δήμου 
Νάουσας μετά την  με αρ. πρωτ. 34487/8-12-2011 έγγραφη πρόσκληση  της 
Προέδρου  κ. Καρυδά  Μαρίας  προς όλα τα  μέλη . 
 
 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ             ΙΩΑΝΝΗΣ             ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΑΝΤΣΗΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ              ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ              ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ      ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ              ΠΑΡΘΕΝΑ 
 
 
          Αφού διαπιστώθηκε  απαρτία  η Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης και ζήτησε από τα  μέλη  να συζητήσουν  τέσσερα θέματα εκτός 
ημερήσιας διάταξης. 
          Μετά τη λήξη της συζήτησης   και τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα 
εκτός ημερήσιας διάταξης, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης. 
          Το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  αφορά  το  εισηγητικό σημείωμα  
του Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου Νάουσας  για την ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας  και σφράγιση  του καταστήματος  υγειονομικού 
ενδιαφέροντος « ΣΝΑΚ -ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «PREGO»  της  εταιρείας 
«Α. Αυξέντης - Μ. Τσούκας - Χ. Σαμαράς- Μ. Μίγγας- Ι. Παππής Ο. Ε», στην 
οδό Μ. Αλεξάνδρου 16 στη Νάουσα. 
           
          Η  Επιτροπή αφού  έλαβε  υπόψιν  :  
1. Τις διατάξεις  του αρθρ. 6 της  υπ΄ αριθμ. Α1β/8577/83Υγ/κής Δ/ξης. 
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 2 του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε  με το ΠΔ 
457/90. 
3  Τις διατάξεις  των άρθρ. 75,80 του Ν. 3463/2006 (Α114) «Κύρωση  του 
Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων». 
4.  Τις διατάξεις  της υπ΄ αρ. Α5/3010/85 Υγ/κής Διάταξης. 



5.  Την   με αρ. πρωτ.  4634/12-7-10 (18/10)  άδεια ίδρυσης  και λειτουργίας  
του καταστήματος   «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ»,  με την επωνυμία « PREGO»  στην οδό 
Μ. Αλεξάνδρου 16, στη  Νάουσα. 
6.  Το  υπ΄ αριθμ. 1020/11156/12-β/19-7-2011  έγγραφο  του Αστυνομικού  
Τμήματος   Νάουσας  με το οποίο  βεβαιώθηκε ουσιώδης  τροποποίηση  των 
όρων  και  των προϋποθέσεων  των υγειονομικών  όρων  λειτουργίας του 
παραπάνω καταστήματος, λόγω της ανάπτυξης  πενήντα (56)  
τραπεζοκαθισμάτων  εκτός του καταστήματος  αντί  των προβλεπόμενων 
είκοσι  εννέα  (29)  τραπεζοκαθισμάτων  που αναγράφονται στην άδεια 
λειτουργίας του. 
7.  Το υπ΄ αριθμ.21674/8-8-2011 έγγραφο  της υπηρεσίας μας  προς το 
Τμήμα Δημόσιας Υγείας- Υγιεινής της Περιφερειακής  Ενότητας  Ημαθίας, με 
το οποίο   ζητάμε  τη βεβαίωση  για τυχόν  τροποποιήσεις  των όρων 
λειτουργίας  του εν λόγω καταστήματος. 
8.  Το υπ ΄ αριθμ. 3891/29-9-2011 έγγραφο του   Τμήματος  Δημόσιας   
Υγείας – Υγιεινής  της Περιφ/κής Ενότητας  Ημαθίας   σύμφωνα με το οποίο η  
ανωτέρω βεβαιούμενη μήνυση  αποτελεί  επέκταση  του καταστήματος  και 
ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήματος και η 
Δημοτική Αρχή   είναι αρμόδια για  την εφαρμογή του αρθρ. 6 παρ.5 της 
Υγειονομικής Διάταξης  Α1β/8577/83 όπως συμπληρώθηκε  και 
τροποποιήθηκε  μεταγενέστερα , σύμφωνα με το οποίο αδειοδοτήθηκε το 
κατάστημα. 
9.   Τα υπ΄ αριθμ. 30640/10-11-2011 και 33098/24-4-2022 έγγραφά μας  με τα 
οποία  καλούμε  να παρουσιαστούν  στην υπηρεσία μας  οι ιδιοκτήτες  εντός 
πέντε (5) ημερών  από την παραλαβή τους για να  αναφέρουν τυχόν 
αντιρρήσεις του. 
10.  Το υπ΄ αριθμ. 33613/28-11-2011  έγγραφα  αντιρρήσεων  για τη μη 
επιβολή οποιασδήποτε διοικητικής  ποινής από την Υπηρεσία μας. 
11. Το Ν. 3852/Αρθρ.73 Α1,ΙΙΙ, σχετικό με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. 
 
                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 
Για  την ανάκληση  της με αρ. πρωτ. 4634/12-7-2011 (18/10)  άδειας  ίδρυσης  
και λειτουργίας   του   καταστήματος   «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ»    με    την   επωνυμία     
«PREGO» της εταιρείας «Α. Αυξέντης- Μ. Τσούκας - Χ. Σαμαράς Μ. Μίγγας -
Ι. Παππής  Ο.Ε.» , στην οδό  Μ. Αλεξάνδρου  16, στη Νάουσα. 
 
 
 
 
 Η  Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  63/2011. 
 
 
 
 
Για το λόγο αυτό  συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως  εξής :  
 
 
       



               H   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ  
  Υπογραφή  όπως στην αρχή                      Υπογραφή όπως  στην αρχή  
 
 
                                      ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 
                                           Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
                                               ΚΑΡΥΔΑ  ΜΑΡΙΑ 


