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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 22/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή ογδόη (28η) Μαϊου 2014 και ώρα 13.00
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 4/2014 πρόσκληση του Προέδρου που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
επτά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά και την
υπ’ αριθ. 171/2014 απόφαση Δ.Σ. ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Βαγιωνάς Αθανάσιος

2.Βουλγαράκης Χρυσόστομος
3.Κυριακού Ιφιγένεια
4.Χλιούμης Ανδρέας
5. Ζούνη Στέλλα
6.Λαφαζάνης Βασίλειος
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη συζήτηση 2ου έκτακτου θέματος, που αφορά την
ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, μετά την αποδοχή των μελών του Δ.Δ.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Αριθμός
θέματος:2έκτακτο
Αριθμός Απόφασης: 22

«Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Δήμαρχος Πολυγύρου
εισηγούμενος το 2ο έκτακτο θέμα, ανέφερε ότι μετά από εισήγηση του αρμόδιου
υπάλληλου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, θα πρέπει να προβούμε στην
ανάκληση της υπ’ αριθ. 8/2011απόφασης προέγκρισης με θέμα έκδοση άδειας
ίδρυσης & λειτουργίας για κατάστημα «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ», το οποίο βρίσκεται στην
Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη, Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου, διότι ο
ενδιαφερόμενος ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ, δεν προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα των τριών μηνών για την έκδοση
της άδειας λειτουργίας αυτού.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600/20.11.2013 (ΦΕΚ
3106/09.12.2013 τεύχος Β! (παρ.3 άρθρο 1), για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από
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τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δυο μήνες,
κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως από
το όργανο που την ενέκρινε.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου, μετά από αυτή τη
διαδικασία, καλείται να προβεί στην ανάκληση της προέγκρισης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 8/2011 απόφασή
της.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου, αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
Ανακαλεί την υπ’αριθ. 8/2011 απόφασή της, η οποία αφορά την προέγκριση
άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,
«ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας Χρήστου Τσιολάκη το οποίο θα λειτουργούσε στην
Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη, για του λόγους όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω.-

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 28 Μαϊου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

