
               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή, 30 – 12 – 2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  Αριθμ. Πρωτ.   40508 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ του ΠΟΛΙΤΗ  
και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

Θέμα: Επιβολή διοικητικής ποινής μετά από 

          κοινοποίηση δικαστικής απόφασης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -541 

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Α΄114) Κ. Δ. & Κ., όπως ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/1979 (Α΄46) όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 231/89, 

457/90, 36/94 & 257/01. 
3. Την υπ’ αριθμ. 38843/745/04-10-2011 (ΑΔΑ: 45Π5Ω6Υ-3Η1) απόφαση Δημάρχου περί επιβολής 

διοικητικής ποινής σφράγισης του καταστήματος της «ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» η 
οποία διατηρεί κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΠΑΡ 

(OPEN BAR)» επί τις οδού ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 23 για δώδεκα (12) ημέρες. 

4. Την υπ’ αριθμ. 4538/2012 απόφαση του 16ου 3μελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών, με την οποία έκανε δεκτή την αίτηση ανάκλησης της απόφασης Δημάρχου «μέχρι την 
έκδοση της οριστικής απόφασης επί της οικείας προσφυγής». 

5. Την υπ’ αριθμ. 10815/2016 απόφαση του 27ου 3μελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών με την οποία απέρριψε την προσφυγή κατά της ανωτέρω (3) απόφασης Δημάρχου. 

6. Το γεγονός ότι η διοικητική ποινή πρέπει να εκτελεστεί αφού δεν υπάρχει πλέον καμία αναστολή σε 
οποιαδήποτε απόφαση Δημάρχου που λήφθηκε μεταγενέστερα για την ίδια ακριβώς ποινή, την με 

αριθμό 44890/848/16.11.2011 και την με αριθμό 15916/335/15.05.2012. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την αφαίρεσης της υπ’ αριθμ. 36679/31-12-2008 άδειας λειτουργίας για δώδεκα (12) ημέρες του 
καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΠΑΡ (OPEN BAR)» 

ιδιοκτησίας «ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΣΑΜΟΥΡΕΛΗ ΛΑΜΠΡΟ που 

βρίσκεται στην οδό ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 23 της Αγίας Παρασκευής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 2 του 
Π.Δ. 180/79 όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε - αντικαταστάθηκε με τα Π.Δ. 231/89, 457/90, 36/94 & 

257/01 και των δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν. 
Η σφράγιση θα γίνει την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00 από το Αστυνομικό Τμήμα 

Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ. 4 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄/167/2013). 

Η διοικητική ποινή λήγει το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017, οπότε θα πραγματοποιηθεί η 
αποσφράγιση. 

Η παρούσα κοινοποιείται στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής για τις παραπέρα ενέργειες και στον 
υπεύθυνο του καταστήματος ο οποίος παρακαλείται να παρευρίσκεται κατά την σφράγιση του καταστήματός 

του και να απομακρύνει έγκαιρα τα ευαλλοίωτα προϊόντα από το κατάστημά του προκειμένου να 

αποφευχθούν τυχόν ζημίες λόγω της σφράγισης. 
Σε περίπτωση που δεν παρευρεθεί, η σφράγιση θα πραγματοποιηθεί και χωρίς την παρουσία του. 

Σημειώνουμε ότι τυχόν παραβίαση της σφραγίδας των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, που σφραγίσθηκαν μετά από απόφαση προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης ή ανάκλησης της 

άδειας λειτουργίας, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του ποινικού 
κώδικα. 

                  Κοινοποίηση: Ο Δήμαρχος 

1. «ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» (με αποδεικτικό) 
2. Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής 

    Με την παράκληση για την επίδοση  Ιωάννης Σταθόπουλος 
    και εκτέλεση της παρούσας απόφασης 

ΑΔΑ: Ω1ΣΙΩ6Υ-Υ7Φ
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