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Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίαςσφράγιση
καταστήµατος
υγειονοµικού
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Αρη
Βελουχιώτη 9-11, του Κυριµκύρογλου Αντώνιου

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα Τρίτη 20 Σεπτεµβρίου 2011 & ώρα
14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ΑµπελοκήπωνΜενεµένης µετά από την αριθµ. πρωτ. 12895/16-09-11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε στον καθένα από τα µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 75 παργρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10 και
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Καζαντζίδης Γεώργιος, Πρόεδρος
2.Κουσενίδης Αλέξανδρος
3.Ιωαννίδης Εµµανουήλ
4.Χοϊδης Χαράλαµπος
5.Κυριλλίδης Γεώργιος
6.Σαπρανίδου Σωτηρία

&ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Μεζίκης Βασίλειος
2.Βαλάνος Νικόλαος
3.Αρπατζάνη Μαρία

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Πρακτικά κράτησε η υπάλληλος του ∆ήµου,
Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.
Παρέστη ο υπάλληλος του Γραφείου αδειών καταστηµάτων κ. Λιόλιος Εµµανουήλ και ο νοµικός
σύµβουλος του ∆ήµου κ. Χρίστογλου Αντώνιος, µετά από πρόσκληση του Προέδρου.
Επίσης παρέστησαν και οι κκ. Κυριµκύρογλου Αντώνιος µετά του συνηγόρου του κ. Πρίντσιου
Κων/νου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου.
ο

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3 θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την
από 21/6/2011 εισήγηση του Γραφείου αδειών καταστηµάτων, η οποία αναφέρει:
«Θέτουµε υπόψη σας :
1. Το ά.73 παρ. 1 περ. Α του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), σύµφωνα µε το οποίο η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είναι αρµόδια για «ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων
και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου»
2. Την 7586/3-7-2006 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Αρη
Βελουχιώτη 9-11, που χορηγήθηκε από το ∆ήµο Αµπελοκήπων στον Κυριµκύρογλου Αντώνιο
του Βασιλείου, µετά την Γ.Ν. 2561/22-06-2006 απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης και σύµφωνα
µε αυτή η δυναµικότητα του καταστήµατος είναι είκοσι (20) καθίσµατα στην αίθουσα πελατών και
ογδόντα (80) καθίσµατα στον υπαίθριο χώρο εφ΄ όσον υπάρχει σχετικό δικαίωµα χρήσης. Στα
σχεδιαγράµµατα που συνοδεύουν την Γ.Ν. 2561/22-06-2006 απόφαση Νοµάρχη (τα οποία
προβλέπονται ως απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση της άδειας) αναφέρεται σαν
υπαίθριος χώρος: α) υπαίθριος χώρος τραπεζοκαθισµάτων 4.00µ.Χ1,70µ=6,80 τ.µ. στην
πρόσοψη του καταστήµατος, β) υπαίθριος χώρος τραπεζοκαθισµάτων 13.00µ Χ 3,00µ = 39,00
τ.µ. στον πεζόδροµο Άρη
Βελουχιώτη και γ) υπαίθριος χώρος τραπεζοκαθισµάτων σε
οικόπεδο υπό στοιχεία ΑΒΓ∆ΕΖΑ ιδιοκτησίας ∆ήµου Αµπελοκήπων εµβαδού 123,19 τ.µ.
3. Το 5037/19-04-2011 έγγραφο του ∆ηµάρχου που αφορά την αυθαίρετη κατασκευή από τον
ανωτέρω αναφερόµενο ιδιοκτήτη καφετέριας

4. Την υπ΄αριθµ. πρωτ. 5536/03-05-2011 έκθεση αυτοψίας
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
του ∆ήµου µας σύµφωνα µε την οποία ο Κυριµκύρογλου Αντώνιος αναπτύσσει είκοσι δύο (22)
καθίσµατα στον εσωτερικό χώρο του καταστήµατος και εκατό δέκα έξι (116) στον υπαίθριο χώρο
αντί των είκοσι (20) και ογδόντα (80) αντίστοιχα της κατεχόµενης άδειας
5. Το µε αρ. πρωτ. 5548/3-05-2011 ερώτηµα της ∆ιευθύντριας Οικονοµικών κ ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου προς το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου κου Χρίστογλου Αντώνιο στον
οποίο τέθηκαν υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2469/3-3-2010 έγγραφο της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αµπελοκήπων προς το Πολεοδοµικό Γραφείο ∆υτικής
Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε το οποίο το ανωτέρω αναφερόµενο γ) οικόπεδο υπό στοιχεία
ΑΒΓ∆ΕΖΑ είναι ιδιοκτησίας Κτηµατικής Υπηρεσίας του ∆ηµοσίου και ουδέποτε, µέχρι την
ηµεροµηνία του εγγράφου δόθηκε άδεια χρήσης του ανωτέρου χώρου σε οιονδήποτε
6. Το αριθµ. πρωτ. 5548/16-5-2011 έγγραφο του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου κου Χρίστογλου
Αντώνιου µε το οποίο γνωµάτευσε, ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία που θέσαµε του υπόψη,
προκύπτει ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, προέβηκε στις παρακάτω παράνοµες ενέργειες : 1)Κατ’
αρχήν υπέρβαση αριθµού τραπεζοκαθισµάτων τόσο εντός όσο και εκτός του καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος αυτού (βάσει της 5536/2011 έκθεσης αυτοψίας της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας του ∆ήµου µας).2)Χρήση χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε οικόπεδο
(οδό Άρη Βελουχιώτη αρ. 4) που δεν ήταν ιδιοκτησίας του ∆ήµου µας και όπου έγινε αυθαίρετη
κατασκευή και αντιαισθητική µε πλαστικές διαφάνειες, ξύλινο δάπεδο, µεταλλικές κατασκευές
κ.λ.π. (Τεχνική έκθεση της 24-3-2010 της Κτηµατικής Υπηρεσίας Θεσ/νίκης).
και κατά την άποψη του, συντρέχει λόγος ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της
ανωτέρω καφετέριας λόγω επέκτασης αλλαγής ή ουσιώδους τροποποίησης των υγειονοµικών
όρων (άρθρο 6 παρ.5 Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής διάταξης). Επίσης µπορεί να θεωρηθεί ότι
υπήρξε και παραπλάνηση του ∆ήµου µας κατά την έκδοση της αρ. πρωτ. 7586/3-7-2006
σχετικής άδειας και µας υπέδειξε την άµεση διαβίβαση σχετικού εγγράφου στη ∆ιεύθυνση
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου
7. Τον Οδηγό Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος ΥΠΕΣ ΚΕ∆ΚΕ ΕΕΤΑΑ Αθήνα
Οκτώβριος 2007 σύµφωνα µε τον οποίο στη σελ.158 αναφέρεται : « Βασικές περιπτώσεις
ανάκλησης άδειας ΚΥΕ κατά τη νοµοθεσία Σύµφωνα µε την Α1β/8577/1983 Υγειονοµική διάταξη
(άρθρο 6 παρ.5 ) , η µεταφορά, επέκταση ή αλλαγή ΚΥΕ καθώς και η ουσιώδης τροποποίηση
των υγειονοµικών όρων λειτουργίας του «θεωρείται ίδρυση νέου καταστήµατος».Ειδικότερα, για
µεν τη µεταφορά του ΚΥΕ προβλέπεται στο ίδιο άρθρο (παρ 7), ότι η άδεια «παύει να ισχύει»,
προφανώς επειδή η άδεια αναφέρεται σε συγκεκριµένο χώρο, ενώ για τις περιπτώσεις
επέκτασης, αλλαγής ή ουσιώδους τροποποίησης των υγειονοµικών όρων δεν γίνεται λόγος
παύσης ισχύος οπότε η άδεια πρέπει να ανακληθεί.» στη δε σελίδα 159 αναφέρεται :
«Επισηµαίνεται, ότι σε όλες τις περιπτώσεις παραβάσεως υγειονοµικών όρων λειτουργίας, η
ανάκληση της άδειας γίνεται πάντα µετά από γνώµη της υγειονοµικής υπηρεσίας η οποία είναι
δεσµευτική
για
το
δήµο.»
Την παράγραφο 6 ά.10 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ-526 Β') Υγειονοµικής
διάταξης : «Υγειονοµικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων
επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως
και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστηµάτων τροφίµων ή/ και ποτών.» η οποία αναφέρει
ότι : «Η Αστυνοµική Αρχή, κατόπιν αιτιολογηµένης γνωµοδοτήσεως της αρµόδιας Υγειονοµικής
Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ανακαλεί την άδεια ιδρύσεως και
λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αν
διαπιστωθεί ότι για την απόκτησή της ο νοµέας αυτού παραπλάνησε οπωσδήποτε τα αρµόδια
υπηρεσιακά Όργανα σε σηµείο που να του χορηγηθεί τελικά η ανωτέρω άδεια κατά παρέκκλιση
αναφεροµένων σε ουσιώδεις υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις διατάξεων της εκάστοτε
ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας.»
8. Το υπ΄αριθµ. πρωτ. 6399/20-5-2011 έγγραφο µας προς τη ∆/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής κ
Υγειονοµικού Ελέγχου Περιφ.ς Κεντρικής Μακεδονίας, µε το οποίο ενηµερώσαµε την υπηρεσία
αυτή για τις ανωτέρω αναφερόµενες παράνοµες ενέργειες και ζητήσαµε τη γνώµη τους
προκειµένου να προχωρήσουµε στη διαδικασία ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του ανωτέρω αναφεροµένου καταστήµατος
9. Το υπ΄αριθµ. πρωτ. Υ.Ε. :4675/12-7-2011 έγγραφο της ∆/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονοµικού Ελέγχου Π.Ε.Θ. σύµφωνα µε το οποίο κατά τον υγειονοµικό έλεγχο που
διενήργησαν υπάλληλοι της υπηρεσίας αυτής στο ανωτέρω αναφερόµενο κατάστηµα στις
30/6/2011 διαπιστώθηκε σειρά υγειονοµικών παραβάσεων, «1) Έχει µειωθεί το εµβαδόν των

χώρων παρασκευαστηρίου – πλύσεως σκευών – µπουφέ –
ψυγείων, σε σχέση µε αυτό
που απεικονίζεται στο θεωρηµένο σχεδιάγραµµα κάτοψης του καταστήµατος, µε αποτέλεσµα και
να έχει αυξηθεί το εµβαδόν της αίθουσας πελατών. 2) Υπάρχει πρόσβαση σε υπόγειο
αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος δεν προβλέπεται από την κατεχόµενη άδεια. Ο χώρος αυτός
χρήζει επιµελούς καθαριότητας. 3) Κατά την ώρα της αυτοψίας µετρήθηκαν 22 καθίσµατα στην
αίθουσα πελατών και 126 στον υπαίθριο χώρο, αντί των 20 και 80 αντίστοιχα που
προβλέπονται.
4) Στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος έχουν τοποθετηθεί ηχεία και
τηλεόραση, µε αποτέλεσµα να µην ισχύουν οι όροι µε τους οποίους χορηγήθηκε η βεβαίωση
χρήσης µουσικών οργάνων…………… Τα παραπάνω αποτελούν επέκταση του καταστήµατος,
ουσιώδης τροποποίησης των υγειονοµικών όρων λειτουργίας του καταστήµατος ……..» και
παρακαλούν το ∆ήµο µας για τις ενέργειες λόγω αρµοδιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 5
της Α1β/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης και καλούν τον Κυριµκύρογλου Αντώνιο στον οποίον
κοινοποιούν το έγγραφο αυτό, να συµµορφωθεί άµεσα µε τις παρατηρήσεις της από 30-6-2011
έκθεσης υγειονοµικού ελέγχου. Στην από 30-6-2011 έκθεση υγειονοµικού ελέγχου αναφέρεται
µεταξύ άλλων : «Σηµειώνεται ότι στον υπαίθριο χώρο απέναντι από το κατάστηµα υπάρχει
στεγασµένος χώρος µε πρόχειρη κατασκευή, όπου είναι τοποθετηµένα ορισµένα από τα
υπαίθρια καθίσµατα του καταστήµατος . Η ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών δεν εµπίπτει στην
αρµοδιότητα της Υπηρεσίας µας.»
10. Το υπ΄αριθµ. πρωτ. 10449/22-07-2011 έγγραφο µας προς τον Κυριµκύρογλου Αντώνιο, το
οποίο επιδόθηκε σε υπεύθυνη του καταστήµατος στις 22/7/2011, µε το οποίο του γνωρίσαµε ότι
θα κινήσουµε τη διαδικασία για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και τη σφράγιση
του καταστήµατος του, λόγω επέκτασης και ουσιώδους τροποποίησης των υγειονοµικών όρων
(άρθρο 6 παρ.5 Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής διάταξης) και τον καλέσαµε να υποβάλει τις
αντιρρήσεις του εντός δέκα ηµερών.
11. Το αριθµ. πρωτ. 10975/29-7-2011 έγγραφο αντιρρήσεων του Κυριµκύρογλου Αντώνιο µε το
οποίο αιτήθηκε αναβολή της σφράγισης του καταστήµατος µέχρι την έκδοση βεβαίωσης επί της
αριθµ. πρωτ. 10975/29-7-2011 αίτησης προς την ∆/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονοµικού Ελέγχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (που στάλθηκε δια του ∆ήµου µας)
µε την οποία ζήτησε τον επανέλεγχο του καταστήµατος του.
12. Το αριθµ. πρωτ. 3918/28-7-2011 έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (το οποίο
παρελήφθη από το πρωτόκολλο του ∆ήµου µας µε αριθµ. πρωτ. 11218/4-7-2011) και µε το
οποίο µας κοινοποιούν το µε αρ. 40/3909/27-7-2011 Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής µαζί µε
τα σχετικά έγγραφα, µε το οποίο αποβάλλουν τον Κυριµκύρογλου Αντώνιο από το ανωτέρω
αναφερόµενο οικόπεδο, που έχει καταλάβει παράνοµα και απαγορεύουν στο µέλλον κάθε πράξη
σ’ αυτό η οποία µπορεί να δηµιουργήσει δικαιώµατα κατοχής. Στο έγγραφο περιλαµβάνεται και η
από 31-5-2011 έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισµός προστίµων της
∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας ∆ήµου Κορδελιού –Ευόσµου.
13. Με το αρ. πρωτ. 11446/10-8-2011 έγγραφο µας, ενηµερώσαµε τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου
κο Χρίστογλου Αντώνιο για τα ανωτέρω έγγραφα της ∆/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονοµικού Ελέγχου Περιφ.Κεντρικής Μακεδονίας και της Κτηµατικής Υπηρεσίας
Θεσσαλονίκης και ζητήσαµε να µας γνωρίσει αν η υπηρεσία µας µπορεί να εισάγει άµεσα στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, θέµα σχετικό µε την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
και σφράγιση του καταστήµατος, λόγω επέκτασης και ουσιώδους τροποποίησης των
υγειονοµικών όρων χωρίς να αναµένει τον επανέλεγχο της ∆/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονοµικού Ελέγχου και αν µετά την παραλαβή του 3918/28-7-2011 εγγράφου της Κτηµατικής
Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης µπορούµε άµεσα να κινήσουµε διαδικασία ανάκλησης της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας λόγω παραπλάνησης των αρµοδίων υπηρεσιακών οργάνων για την
έκδοση της ή ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων
χωρίς να αναµένουµε την παρέλευση των προθεσµιών για άσκηση ένστασης και την έκδοση
σχετικών αποφάσεων τωµν αρµοδίων επιτροπών της Κτηµατικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης και
της ∆/νσης Πολεοδοµίας ∆ήµου Κορδελιού –Ευόσµου.
14. Με την αρ. πρωτ. 11446/9-9-2011 γνωµοδότηση του ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου κος
Χρίστογλου Αντώνιος µας γνώρισε ότι µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά του αναφέραµε
«συντρέχει λόγος άµεσης λήψης απόφασης από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου µας για
ανάκληση της άδειας ίδρυσης λειτουργίας και σφράγισης και τη σφράγιση του καταστήµατος του
Αντωνίου Κυριµκύρογλου. Βέβαια µπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία του ∆ήµου µας η τυχόν
διατήρηση των υφιστάµενων παρανοµιών. Επίσης, µε βάση τα έγγραφα από την Κτηµατική
Υπηρεσία του ∆ηµοσίου (Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής κ.λ.π., τα έγγραφα της ∆ιεύθυνσης

Πολεοδοµίας ∆ήµου Κορδελιού –Ευόσµου και αυτά της
∆ιεύθυνσης Υγιεινής Νοµού
Θεσσαλονίκης, κατά την άποψη µου δύναται να κινηθεί από το ∆ήµο µας η διαδικασία
ανάκλησης της ανωτέρω άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος.»
15. Το υπ΄αριθµ. πρωτ. Υ.Ε. 7402/15-9-2011 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονοµικού Ελέγχου Π.Ε.Θ. σύµφωνα µε το οποίο κατά τον υγειονοµικό έλεγχο που
διενήργησαν υπάλληλοι της υπηρεσίας αυτής στο ανωτέρω αναφερόµενο κατάστηµα στις
14/9/2011 διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις του Υ.Ε. :4675/127-2011 εγγράφου τους, έχοντας επαναφέρει το κατάστηµα στην αρχική µορφή λειτουργίας του.
προκειµένου να αποφασίσετε για την ανάκληση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 7586/3-7-2006 άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού
Αρη Βελουχιώτη 9-11, που χορηγήθηκε από το ∆ήµο Αµπελοκήπων στον Κυριµκύρογλου
Αντώνιο του Βασιλείου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά και, ύστερα από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπ’ όψη την ανωτέρω αναλυτική εισήγηση, τις απόψεις των παρευρισκοµένων, ήτοι του
υπάλληλου του Γραφείου αδειών καταστηµάτων του ∆ήµου µας κ. Λιόλιου Εµµανουήλ, του νοµικού
σύµβουλου του ∆ήµου κ. Χρίστογλου Αντώνιου του κ. Κυριµκύρογλου Αντώνιου και του συνηγόρου
του κ. Πρίντσιου Κων/νου, καθώς και την εισήγηση του Προέδρου,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την µη ανάκληση της 7586/3-7-2006 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Αρη Βελουχιώτη 9-11, που χορηγήθηκε από το ∆ήµο
Αµπελοκήπων στον Κυριµκύρογλου Αντώνιο του Βασιλείου, διότι, βάσει του υπ΄αριθµ. πρωτ. Υ.Ε.
7402/15-9-2011 έγγραφο της ∆/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου Π.Ε.Θ. ,στις
14/9/2011 διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις του Υ.Ε.:4675/12-72011 εγγράφου της ανωτέρω Υπηρεσίας έχοντας επαναφέρει το κατάστηµα στην αρχική µορφή
λειτουργίας του, ώστε δε συντρέχει πλέον λόγος ανάκλησης της ανωτέρω άδειας.
Β)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 22/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι, 22/09/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καζαντζίδης Γεώργιος

