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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 62/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα εικοστή ογδόη (28η) Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα
12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 7/2012 πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Βαγιωνάς Αθανάσιος

2. Χλιούμης Ανδρέας
3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος
4.Ζούνη Στέλλα
5.Κυριακού Ιφιγένεια
6.Σταμούδης Ελευθέριος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδρίασε την 28/9/2012 (αντί της 27/9/2012)
λόγω απρογραμμάτιστου ταξιδιού του Δημάρχου την 27/9/2012.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 1 ο θέμα,
ανέφερε ότι το κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Χρήστου Κατερτζή
του Πέτρου «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» με το διακριτικό τίτλο «ΣΤΟΑ», σφραγίστηκε
προσωρινά λόγω παραβάσεων των υγειονομικών διατάξεων (λειτουργία
στερεοφωνικού συγκροτήματος καθ’ υπέρβαση του χρονικού ορίου της κατεχόμενης
άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων), τρεις (3) φορές εντός του τελευταίου έτους
(2012) και συγκεκριμένα:
1ησφράγιση:Η υπ’αριθ.123/23.2.2012 απόφαση Δημάρχου Πολυγύρου,
σφράγιση από 28.2.2012 μέχρι 9.3.2012
2ησφράγιση:Η υπ’αριθ.370/28.5.2012 απόφαση Δημάρχου Πολυγύρου,
σφράγιση από 5.6.2012 μέχρι 15.6.2012
3η σφράγιση: Η υπ’αριθ. 627/20.8.2012 απόφαση Δημάρχου Πολυγύρου,
ασκήθηκε προσφυγή και αίτηση αναστολής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θες/νίκης
(πήρε αναστολή εκτέλεσης της παραπάνω πράξης).
Επίσης επίκειται ακόμα μία σφράγιση από τρεις παραβάσεις για υπέρβαση
των χρονικών ορίων της άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων, διαδικασία που ήδη
ξεκίνησε με το υπ’αριθ. Φ.29δ/19578/10.9.2012 έγγραφο του Δήμου.
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Ασκήθηκε προσφυγή και αίτηση αναστολής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θες/νίκης (πήρε αναστολή εκτέλεσης της παραπάνω πράξης.)
Στις ενέργειες που έχει προβεί έως σήμερα ο Δήμος σε σχέση με το ανωτέρω
κατάστημα, προσθέτω και το υπ’αριθ. 9009/20/278Α/10.9.2012 έγγραφο του
Αστυνομικού Τμήματος Πολυγύρου, το οποίο αναφέρεται στα «Καταγγελλόμενα
ιδιωτών για ηχορύπανση-παραβάσεις υγειονομικών κανονισμών»
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 180/79 εάν μετά από 3 αποφάσεις
προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος, βεβαιωθεί εκ νέου
παράβαση των υγειονομικών διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας
προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να
αφαιρείται ΟΡΙΣΤΙΚΑ με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην προκειμένη
περίπτωση απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (άρθρο 83)
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι αρμόδια για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να προχωρήσουμε στην
οριστική αφαίρεση της αδείας, προτείνω να κληθεί ο ιδιοκτήτης, σε εύλογο χρονικό
διάστημα, να καταθέσει τις αντιρρήσεις του, εγγράφως ή προσωπικά, ενώπιον της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κυρίως να δώσει εξηγήσεις γιατί παρουσιάζεται η
παραβατικότητά του σε τέτοια πυκνότητα..
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το
Π.Δ.
180/79
(άρθρο
2),
το
Ν.3852/2010
(άρθρο
83),
το
υπ’αριθ.9009/20/278Α/10.9.2012 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Πολυγύρου
και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
Καλεί τον ιδιοκτήτη του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΟΑ» κ. ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΤΕΡΤΖΗ του Πέτρου, σε
εύλογο χρονικό διάστημα, (πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα επίδοσης της
απόφασης) να καταθέσει τις αντιρρήσεις του, εγγράφως ή προσωπικώς, ενώπιον της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου η Επιτροπή να προχωρήσει στην απόφαση
για οριστική ή μη αφαίρεση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματός
του.Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2012
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Πολύγυρος 28η Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

