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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 1/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα εικοστή Πέμπτη (25η) Ιανουαρίου 2013 και ώρα
12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 1/2013 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 πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σταμούδης Ελευθέριος

2. Χλιούμης Ανδρεάς

2. Βαγιωνάς Αθανάσιος

3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος
4.Σοφοτάσιος Χρήστος
5.Κυριακού Ιφιγένεια
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Η κ.Ζούνη Στέλλα απεχώρησε από τη συνεδρίαση, λόγω συγγενικού δεσμού
με τον κ.Κατερτζή Χρήστο, τον οποίο αφορά το θέμα συζήτησης της ημερήσιας
διάταξης και αντικαταστάθηκε από τον κ.Σοφοτάσιο Χρήστο.
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος «ΣΤΟΑ» κ. Χρήστος Κατερτζής.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στην προϊστορία του καταστήματος (το οποίο έχει
ήδη σφραγιστεί 3 φορές προσωρινά).
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 180/79 εάν μετά από 3 αποφάσεις
προσωρινής αφαίρεσης 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 οριστικά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην προκειμένη περίπτωση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος κ. Χρήστο
Κατερτζή, ο οποίος είπε ότι «δεν είμαστε υπότροποι διότι δεν αποσφραγίσαμε ποτέ
παράνομα το κατάστημα (ενώ υπήρχε απόφαση σφράγισης) και η τελευταία
παράβαση βεβαιώθηκε στις 07.45 το πρωϊ, και μιλάει τάχα για παράβαση των όρων
κοινής ησυχίας, χωρίς να διευκρινίζει αν επρόκειτο για πρωϊνό άνοιγμα ή ήταν
συνέχεια της λειτουργίας του από τη νύχτα, με δεδομένο ότι είχαμε κλείσει από την
προηγούμενη και ενόψει του πρωϊνού ανοίγματος καθαρίζαμε το κατάστημα, με
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χαμηλή μουσική και εκτός ωραρίου κοινής ησυχίας, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε
υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση.
Επίσης τόνισε ότι από τις παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί εναντίον μας, οι
περισσότερες έχουν βεβαιωθεί ΕΝΤΟΣ ορίων ισχύος της άδειας που κατέχουμε για
μουσικά όργανα.
Πιστεύω ότι στόχος είναι η εξόντωσή μας ως επαγγελματιών, γιατί στην
περιοχή υπάρχουν και άλλα καταστήματα, τα οποία δεν τιμωρούνται με την ίδια
συχνότητα όπως εμείς.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Πολυγύρου κ.Παπαδημητρίου Στράτος, ο οποίος επιβεβαίωσε όλα τα παραπάνω και ο
οποίος έχει προσωπική αντίληψη για την τελευταία παράβαση που βεβαιώθηκε σε
βάρος του ανωτέρω καταστήματος, τονίζοντας ότι το κατάστημα μόλις είχε ανοίξει
και μάλιστα δεν υπήρχε κανένας θαμώνας μέσα σ’αυτό.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου
καθώς και τις τοποθετήσεις των ανωτέρω, εξέτασε με λεπτομέρεια όλες τις
προηγούμενες προσωρινές σφραγίσεις του καταστήματος, είδε τις υπ’αριθ. 62 &
73/2012 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μετά από διαλογική
συζήτηση, στα πλαίσια του δυνητικού δικαιώματος που έχει
Αποφασίζει Ομόφωνα
Δεν προχωράει στην οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» με την επωνυμία
«ΣΤΟΑ» ιδιοκτησίας Χρήστου Κατερτζή, διότι όπως φαίνεται παραπάνω η
τελευταίας παράβαση βεβαιώθηκε σε ώρες μη κοινής ησυχίας και μάλιστα κατά τον
καθαρισμό του καταστήματος για την λειτουργία της επόμενης ημέρας,
Η Επιτροπή θα επανέλθει, εφόσον εντός έτους, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση
σε βάρος του ανωτέρω καταστήματος.Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2013
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 29η Ιανουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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