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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήµερα την εικοστή έκτη (26) Φεβρουαρίου 2016 και ώρα
12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 2/2016 πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγµατοποιήθηκε από τον Α!
Αντιδήµαρχο κ.Χρήστο Βορδό, λόγω απουσίας του ∆ηµάρχου κ.Αστερίου
Ζωγράφου.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6)
µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Βορδός Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος

2. Σαράντη Μαρία
3. Σιδέρης Νικόλαος
4. Φυλαχτός Χρήστος
5. Χριστιανού Αγγελική
6. Πάνος Ιωακείµ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Αριθµός θέµατος:3ο

«Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος»

Αριθµός απόφασης:9
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Βορδός Χρήστος,
εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω:
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πολυγύρου, µε το υπ’ αριθ. 338
Φ701.2/08.02/2016, µας γνωρίζει ότι µετά από διενέργεια εκτάκτου ελέγχου,
ανακαλείται το υπ’αριθ. 4720Φ.700.5/2.10.2015 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας της
επιχείρησης «ΚΑΡΑΠΙΛΙΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» µε χρήση «ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ – ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ» επειδή σύµφωνα µε το ανωτέρω
έγγραφο της Π.Υ. δεν τηρούνται όλα τα µέτρα και µέσα Πυροπροστασίας και
καλεί τις σχετικές µε την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος
υπηρεσίες για τις ενέργειες αρµοδιότητάς των.
Η ανάκληση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, επιφέρει ουσιώδη
τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήµατος, σύµφωνα µε τους οποίους
χορηγήθηκε η υπ’αριθ. 905/2.10.2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος

ΑΔΑ: ΩΙΖΤΩΞΜ-Β6Ν

«ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ» στον Καραπιλιάφη Χρήστο και αυτό οδηγεί σε υποχρεωτική
ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας.
Η ανάκληση της εκδοθείσας άδειας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (δέσµια
αρµοδιότητα) για το ∆ήµο και δεν εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια.
Λαµβάνει δε χώρα σε συγκεκριµένη προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
συνδροµή των προϋποθέσεων και παράλειψή της δύναται να στοιχειοθετήσει εις
βάρος του οργάνου του δήµου πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος.
Επίσης να τονίσω ότι καµία κείµενη διάταξη του νόµου δεν προβλέπει την
προσκόµιση νέου Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας (ή τη χορήγηση προθεσµίας για
οποιαδήποτε ενέργεια έκδοσης νέου) µε σκοπό την διατήρηση ισχύος της εκδοθείσης
άδειας.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4235/2014 ο ενδιαφερόµενος δύναται να
καταθέσει ένσταση στην προϊστάµενη αρχή της αδειοδοτούσας αρχής που
εξέδωσε την απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή της
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, εντός δυο (2) εργασίµων ηµερών από την
κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης. Η προϊσταµένη αρχή εκδίδει απόφαση επί της
ένστασης εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση
σύµφωνα µε το άρθρο 34.
Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του µέτρου της
αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, αν
δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη
και εκτελεστή.
Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν
την εκτέλεση της επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της
άδειας λειτουργίας εγκατάστασης (παρ.6 άρθρου 9 Ν.4235/2014)
Κατόπιν τούτων, θα πρέπει να προχωρήσουµε στην ανάκληση (αφαίρεση) της
άδειας του ανωτέρω καταστήµατος,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έλαβε υπόψη τα παραπάνω έγγραφα της Π.Υ. Πολυγύρου, τις σχετικές υγειονοµικές
διατάξεις, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 και µετά από διαλογική
συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
Την ανάκληση της υπ’αριθ. 905/2.10.2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ» ιδιοκτησίας
ΚΑΡΑΠΙΛΙΑΦΗ ΧΡΗΣΤΟΥ το οποίο λειτουργεί στην ∆.Κ. Γαλάτιστας του ∆ήµου
Πολυγύρου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω.
Εξουσιοδοτεί τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο, για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισε ΛΕΥΚΟ ο κ.Σιδέρης Νικόλαος.Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 26η Φεβρουαρίου 2016
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