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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 73/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα ενάτη (9η) Οκτωβρίου 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 Ανδρεάς
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 σε συνέχεια της υπ’αριθ. 62/2012
απόφασης, για την υποβολή αντιρρήσεων από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος
«ΣΤΟΑ» κ.Κατερτζή Χρήστου του Πέτρου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έδωσε το λόγο στον κ.Κατερτζή
Χρήστο, ο οποίος εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής και κατέθεσε και εγγράφως
τις απόψεις του για τις πολλές μηνύσεις σε βάρος του καταστήματός του (όλες για
υπέρβαση ωραρίου-μερικές δε απ’ αυτές πριν τη λήξη της παράτασης-είναι κάτοχος
της σχετικής άδειας).
Επίσης αναφέρθηκε στην τρίτη σφράγιση, για την οποία ζήτησε και πήρε
αναβολή από τα Διοικητικά Δικαστήρια και εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους
δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας του καταστήματός του.
Το Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τα παραπάνω, είδε τις
σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 180/1979 (άρθρο 2 παρ.4) καθώς και το Ν.3852/2010
άρθρο 83, έλαβε υπόψη την απόφαση αναστολής εκτέλεσης Διοικητικής πράξης του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, τις αντιρρήσεις που υπέβαλε ο
ιδιοκτήτης του καταστήματος κ.Κατερτζής Χρήστος (εγγράφως και προσωπικώς) και
μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την αναβολή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» με την επωνυμία
«ΣΤΟΑ» ιδιοκτησίας Χρήστου Κατερτζή του Πέτρου, έως ότου πληρωθούν οι
προϋποθέσεις ώστε να έχουμε τρεις (3) συνεχόμενες προσωρινές σφραγίσεις και θα
επανέλθει στη συνέχεια.Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 73/2012
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 9η Οκτωβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

