
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ     Αριθ.Απόφ: 32/2017 
      
 
     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 6/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  τριακοστή (30) Αυγούστου 2017, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 6/2017  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, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα  
(4) µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                        1. ∆ηµητριάδης Χρήστος 

2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος         2. Γκλάβας Γεώργιος 

3. Ματέας Γεώργιος          3. Πάνος Ιωακείµ 

4. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
 
Αριθµός θέµατος: 1ο 
έκτακτο 

«Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον 
Πολύγυρο» 

Αριθµός απόφασης:32  
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 
εισηγούµενος το 1ο έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  αφού ανέφερε τις 
σχετικές διατάξεις (ως ακολούθως) για το ανωτέρω θέµα: 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τα/2006) 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

2. Οι διατάξεις της υπ’αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8.10.2012 Υγειονοµικής 
∆ιάταξης  

3. Οι διατάξεις του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/11.2.2014 τεύχος Α!) 
4. Οι διατάξεις του Ν.3852/10 )άρθρο 73) «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
5. Η αρ.πρωτ: 922/14.11.2016 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 
6. Το αρ,πρωτ: 3545/9.8.2017έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

Πολυγύρου σύµφωνα µε το οποίο δεν λαµβάνονται όλα τα προβλεπόµενα από την 
ισχύουσα νοµοθεσία µέσα πυροπροστασίας και δεν διέθετε πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας σε ισχύ 
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7. Η αρ.πρωτ: 12669/28.8.17 Πρόσκληση υποβολής απόψεων-αντιρρήσεων 
(άρθ. 20 παρ. 2)του Συντάγµατος και άρθρο 6 Ν.2690/99 «Κώδικας ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας) καθώς και η επίδοση αυτής, ανέφερε τα παρακάτω: 

«Με το (6) σχετικό έγγραφο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πολυγύρου για το 
κατάστηµα της Οικονόµου Μαρίας του Αθανασίου, διαπίστωσε ότι δεν λαµβάνονται 
όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέσα πυροπροστασίας. 

Η ανάκληση ή η λήξη του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας επιφέρει 
τροποποίηση στους όρους λειτουργίας του καταστήµατος, σύµφωνα µε τους οποίους 
χορηγήθηκε η υπ’αριθ. 922/14.11.2016 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
«ΠΙΤΣΑΡΙΑ µε παρασκευαστήριο - ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην Οικονόµου Μαρία του 
Αθανασίου και αυτό οδηγεί σε υποχρεωτική ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας. 

Η ανάκληση της εκδοθείσας άδειας είναι υποχρεωτική (δέσµια αρµοδιότητα) 
για το ∆ήµο και δεν εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια. Λαµβάνει δε χώρα σε 
συγκεκριµένη προθεσµία των 20 ηµερών από την συνδροµή των προϋποθέσεων και 
παράλειψή της δύνεται να στοιχειοθετήσει εις βάρος του οργάνου του ∆ήµου 
πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος. 

Επίσης να τονίσουµε ότι καµία κείµενη διάταξη νόµου δεν προβλέπει την 
προσκόµιση νέου πιστοποιητικού πυροπροστασίας (ή τη χορήγηση προθεσµίας για 
οποιαδήποτε ενέργεια έκδοσης νέου) µε σκοπό τη διατήρηση 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 της, εντός δύο (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, άν 
δεν υποβληθεί ένσταση εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, θεωρείται οριστική, 
αµετάκλητη 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 άρθρο 9 Ν.4235/14) 

Σε περίπτωση έγκρισης της ανάκλησης, η µετέπειτα διαδικασία σφράγισης 
του εν λόγω καταστήµατος, ανατίθεται στο Α.Τ. Πολυγύρου.» 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έλαβε υπόψη τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, το γεγονός ότι η ανάκληση της 
εκδοθείσης άδειας είναι υποχρεωτική (δέσµια αρµοδιότητα) για το ∆ήµο και δεν 
εναπόκειται στην διακριτική του ευχέρεια και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
  
 Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 922/14.11.2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΠΙΤΣΑΡΙΑ µε παρασκευαστήριο – 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ» το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην ∆.Κ, Πολυγύρου του ∆ήµου 
Πολυγύρου, ιδιοκτησίας Οικονόµου Μαρίας του Αθανασίου, λόγω του ότι η 
ανωτέρω επιχείρηση δεν διέθετε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, η 
έλλειψη του οποίου επιφέρει τροποποίηση στους όρους λειτουργίας του, σύµφωνα µε 
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τους οποίους χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και οδηγεί σε 
υποχρεωτική ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας .- 

 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 30η Αυγούστου 2017 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

      

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                                         ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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