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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήµερα την πρώτη (1η) Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 12.00 στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 9/2015 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 .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 (6) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Βορδός Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Πάνος Ιωακείµ

2.Σαράντη Μαρία
3.Σιδέρης Νικόλαος
4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος
5. Φυλαχτός Χρήστος
6. Χριστιανού Αγγελική

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

«Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή µη άδειας
λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» στα Ψακούδια»

Αριθµός απόφασης:113

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βορδός,
εισηγούµενος το 1ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι την
31/7/2015,δεχθήκαµε καταγγελία από την ∆/νση Πολεοδοµίας – Υπηρεσία ∆όµησης,
σχετικά µε την λειτουργία του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» το οποίο λειτουργεί στα Ψακούδια, σύµφωνα µε την οποία,
δεν κατασκευάστηκε µόνιµη και συνεχής περίφραξη όπως προβλεπόταν σύµφωνα µε
τα θεωρηµένα & εγκεκριµένα σχέδια της υπ’αριθ. 102/2007 οικοδοµικής άδειας
(πρόβλεψη δύο κυρίων εσόδων τόσο στη βόρεια πλευρά (είσοδος-έξοδος) όσο και
στη νότια πλευρά αυτού) στην Επαρχιακή Οδό Ν.Μουδανιών-Νικήτης.
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Την ίδια µέρα ζητήσαµε µε έγγραφό µας την αυτοψία από την ανωτέρω
υπηρεσία, η οποία στις 3/8/2015, απάντησε ότι η περίφραξη αυτή ∆ΕΝ
κατασκευάστηκε.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστη ο Μηχανικός της ανωτέρω Εταιρείας
κ.Γεώργιος ∆ηµητριάδης, ο οποίος ανέφερε ότι η περίφραξη δεν έχει να κάνει µε την
νόµιµη λειτουργία του καταστήµατος, αλλά µε τον αύλιο χώρο, παρόλα αυτά, η
συγκεκριµένη περίφραξη κατασκευάστηκε µε σταθερή βάση και µεταλλικό σύρµα,
υλικά που προβλέπονταν στην 102/2007 Ο.Α.
Στη συγκεκριµένη περίφραξη υπάρχουν δυο είσοδοι, για την
φορτοεκφόρτωση των προϊόντων του καταστήµατος, οι οποίες είναι χρήσιµες και για
την πυρασφάλεια του καταστήµατος.
Όλα αυτά είναι καταγεγραµµένα στην από 11/08/2015 αυτοψία υπαλλήλου
της Πολεοδοµίας, την οποία καταθέτω.
Επειδή η οικοδοµική άδεια έχει λήξει, καταθέσαµε φάκελο για την
νοµιµοποίηση-παραλαβή του έργου, η οποία θα γίνει εντός των επόµενων 5-6
ηµερών.
Το λόγο ζήτησε και πήρε ο κ.Φυλαχτός Χρήστος, ο οποίος είπε ότι µετά από
αυτή την εξέλιξη, ίσως θα ήταν σκόπιµο να δώσουµε ολιγοήµερη αναβολή στην
έκδοση της απόφασής µας.
Ο Πρόεδρος κ.Βορδός Χρήστος ανέφερε ότι ουδέποτε ήρθε το έγγραφοι αυτό
στις υπηρεσίες του ∆ήµου µας και σε τηλεφωνική επικοινωνία µε την Υπηρεσία,
ζήτησε την ΑΜΕΣΗ αποστολή του.
Επειδή η περίφραξη κατασκευάστηκε αυθαίρετα, αφού η 102/2007
οικοδοµική άδεια έχει λήξει, το κατάστηµα εξακολουθεί να λειτουργεί
παραβαίνοντας τους όρους ίδρυσης & λειτουργίας.
Προτείνω σύµφωνα µε αυτά που κατατέθηκαν από τον Μηχανικό της
Εταιρείας, ολιγοήµερη παράταση, έως την 08/09/2015, προκειµένου να έχουµε στα
χέρια µας όλα τα έγγραφα που αφορούν το έργο, τα οποία κακώς δεν κοινοποιήθηκαν
στην Υπηρεσία µας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την
εισήγηση του αρµόδιου Μηχανικού της Εταιρείας, έλαβε υπόψη τα έγγραφα που
κατατέθηκαν, τις σχετικές διατάξεις και µετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Οµόφωνα
Την ολιγοήµερη παράταση έως την 08/09/2015 έκδοση απόφασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειµένου να κατατεθούν τα απαραίτητα έγγραφα από
την επιχείρηση «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» και το Γραφείο της Πολεοδοµίας, οπότε η
Επιτροπή θα επανέλθει µε νέα απόφασή της.Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
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