
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ                                                       Αριθ.Απόφ: 6/2013
 
 
                                                      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 4/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου

 

            Στον  Πολύγυρο  σήμερα  την  πρώτη  (1η)  Μαρτίου  2013  και  ώρα  13.00  στο  Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
ύστερα από την 4/2013  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 τέσσερα (4) μέλη:

             

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος                                              1. Ζούνη Στέλλα

2.Βουλγαράκης Χρυσόστομος                                 2. Σταμούδης Ελευθέριος

3.Κυριακού Ιφιγένεια                                               3. Βαγιωνάς Αθανάσιος

4.Χλιούμης Ανδρέας

 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία Θεοδώρου. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  & Δήμαρχος Πολυγύρου εισηγούμενος το 1ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης, και τόνισε για το θέμα της συζήτησης τα εξής:

«Όπως καλά γνωρίζετε το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κατερτζή Χρήστου 
του  Πέτρου,  σφραγίστηκε  προσωρινά  για  παράβαση  των  υγειονομικών  διατάξεων  (λειτουργία 
στερεοφωνικού  συγκροτήματος  καθ’ υπέρβαση  των  χρονικών  ορίων  της  κατεχόμενης  άδειας 
λειτουργίας μουσικών οργάνων) με απόφαση του Δημάρχου Πολυγύρου και ειδικότερα με τις αριθ. 
123/23.2.2012,  370/28.5.2012  και  808/8.10.2012  αποφάσεις  μας,  οι  οποίες  και  εκτελέστηκαν 
κανονικά, η δε έκτιση της τελευταίας (3ης)  έληξε στις 25/10/2012.

Παράλληλα με  τις  με  αριθ.  627/20.8.2012 και  706/10.9.2012 αποφάσεις  του Δημάρχου, 
διατάχθηκαν εκ νέου σφραγίσεις (προσωρινές) του ίδιου καταστήματος και με την ίδια δικαιολογία, 
πλήν όμως  στην  πράξη δεν  εκτελέστηκαν  γιατί  διατάχθηκε  η  προσωρινή  αναστολή  εκτέλεσης 
αυτών με προσωρινές διαταγές του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Πέρα  από  τα  παραπάνω  για  το  ίδιο  κατάστημα  στη  συνέχεια,  βεβαιώθηκαν  δυο  νέες 
παραβάσεις  σύμφωνα  με  το  με  αριθ,πρωτ.  1020/1791/120-γ/21.12.2012  και  1020/1791/121-
α/20.1.2013 αντίστοιχα έγγραφα του Αστυνομικού Τμήματος Πολυγύρου και για τις οποίες κρίθηκε 
από  την  Επιτροπή  μας  στα  πλαίσια  του  δυνητικού   της  δικαιώματος  ότι  δεν  έπρεπε  να  γίνει 
οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του παραπάνω καταστήματος.

Ήδη όμως ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες μας ότι στις 9/2/2013 διαπιστώθηκε νέα παράβαση 
των  υγειονομικών  όρων  εκ  μέρους  του  αυτού  καταστήματος  (βλέπε  με  αριθμό  πρωτοκόλλου 
1020/1795/123-β/11.2.2013  έγγραφο  του  Α.Τ.  Πολυγύρου)  και  καλείται  η  Επιτροπή  μας  με 
εφαρμογή της διάταξης του αριθ. 2 του Π.Δ.18/1979 εφόσον έχουν προηγηθεί 3 σφραγίσεις την 
χρονιά του 2012 και εντός έτους από τη λήξη της τελευταίας σφράγισης (25.10.2012 έχουμε νέα 
παράβαση) να αποφασίσει αν θα αφαιρεθεί ή όχι η άδεια λειτουργίας του καταστήματος αυτού και 
μάλιστα οριστικά. 

ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΞΜ-ΚΧ0



Από το σύνολο των παραβάσεων για την τελευταία χρονιά του 2012 και των συνεχόμενων 
παραβάσεων κατά τη χρονιά του 2012 μετά την τελευταία σφράγιση, όπως επίσης και για τη χρονιά 
του  2013,  προκύπτει  ότι  υπάρχει  μια  συνεχόμενη  και  καθ’  υποτροπή  παραβατικότητα  του 
συγκεκριμένου  καταστήματος  και  μάλιστα  υπερβολική,  ενώ  παράλληλα  παρά  τις  συνεχόμενες 
προσωρινές σφραγίσεις εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται και να παρουσιάζει αυξητική τάση της 
παραβατικότητάς του, πράγμα το οποίο οφθαλμοφανώς δημιουργεί και σοβαρά προβλήματα στο 
Δήμο και την τοπική κοινωνία του Πολυγύρου, μια και το κατάστημα βρίσκεται μέσα στο οικιστικό 
σύνολο αυτού και δεν διαφαίνεται οποιαδήποτε προσπάθεια συμμόρφωσης των ιθυνόντων αυτού 
στα όσα ορίζει ο νόμος και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Σημειώνω πως πριν από την κρινόμενη περίπτωση, η Επιτροπή μας δεν προχώρησε στην 
αφαίρεση  (οριστική)  της  άδειας  του  καταστήματος,  κρίνοντας  ότι  το  μέτρο  αυτό  θα  ήτανε 
δυσανάλογα επαχθές για τον ιδιοκτήτη, πλην όμως μετά και την τελευταία (κρινόμενη) παράβαση 
δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η μόνη αναγκαία και πρόσφορος απόφασή μας, θα είναι αυτή της 
οριστικής  αφαίρεσης  της  άδειας  λειτουργίας  του  καταστήματος  Χρήστου  Κατερτζή,  ώστε  να 
σταματήσει  η  συνεχόμενη  παραβατικότητά  του  και  η  δημιουργία  πλήθους  προβλημάτων  στην 
τοπική  κοινωνία  της  περιοχής,  την  Αστυνομία  και  στις  υπηρεσίες  του  Δήμου,  γι  αυτό  και 
εισηγούμαι να προχωρήσουμε σε όλα τα παραπάνω.

Μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών της Επιτροπής και αφού ελήφθησαν 
υπόψη  όλα  τα  παραπάνω  έγγραφα  και  ειδικότερα  η  έκθεση  της  υπηρεσίας,  το  με  αριθ.πρωτ 
1020/1791/123-β/11.2.2013 έγγραφο του Α.Τ. Πολυγύρου και οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 
180/79, η Επιτροπή

 

                                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α
 

            Να  αφαιρεθεί  οριστικά  η  άδεια  λειτουργίας  του  καταστήματος  υγειονομικού 
ενδιαφέροντος  Χρήστου  Κατερτζή  και  με  τον  διακριτικό  τίτλο  «ΣΤΟΑ»  για  όλους  τους 
αναφερόμενους στην εισήγηση και στο ιστορικό της παρούσης λόγους.-

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2013
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ  Μ Ε Λ Η                      

                                           Ακριβές Αντίγραφο
                                       Πολύγυρος 11η Μαρτίου 2013
                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                           ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ            
                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ       

ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΞΜ-ΚΧ0


