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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10/2015 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήµερα την ογδόη (8η) Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 13.00 στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 10/2015 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) µέλ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Βορδός Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Χριστιανού Αγγελική

2.Σαράντη Μαρία
3.Σιδέρης Νικόλαος
4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος
5. Φυλαχτός Χρήστος
6. Πάνος Ιωακείµ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.

Αριθµός θέµατος:1ο

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

Αριθµός απόφασης:119

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βορδός,
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, προέβη σε εκτενή ενηµέρωση των
µελών της Επιτροπής, για τις ενέργειες που έχουνε γίνει από την προηγούµενη
συνεδρίαση έως και σήµερα
Συγκεκριµένα αναφέρθηκε στα υπ’αριθ. 15621/3.9.2015 και 15615/3.9.2015
έγγραφα, τα οποία στάλθηκαν στο Τµήµα Πολεοδοµίας Πολυγύρου και στην ∆/νση
Τεχνικών Έργων αντίστοιχα, καθώς και στις απαντήσεις των δυο ανωτέρω αρµόδιων
Υπηρεσιών, οι οποίες αναγνώστηκαν στα µέλη της Επιτροπής, καθώς και το έγγραφο
της «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙ∆Η Α.Ε.Ε.Ε. – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» το οποίο ενηµερώνει την
Επιτροπή, για την κατάθεση αίτησης στην ∆/νση Τεχνικών Έργων για την χορήγηση
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου (381483/3121/2.9.2015) και την χορήγηση
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του απαιτούµενου χρόνου έως ότου η αρµόδια Υπηρεσία χορηγήσει την ζητούµενη
βεβαίωση.
Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και πήρε ο κ.ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ, ο οποίος
ανέφερε τα εξής: Η δηµιουργία της περίφραξης και ∆ΕΝ αποκλείει την πρόσβαση
των πελατών, αλλά οι κίνδυνοι για ατύχηµα είναι πολύ µεγαλύτεροι, διότι έχει
µικρύνει κατά πολύ ο χώρος Αν από τη συγκεκριµένη περίφραξη δεν µπαίνει κόσµος
και µπούνε απαγορευτικά στάσης και στάθµευσης αυτοκινήτων και η εξυπηρέτηση
των πελατών γίνεται ΜΟΝΟ από την κάτω είσοδο, συµφωνώ µε την λειτουργία
αυτού.
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ∆ΗΜ: Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα έγγραφα των
αρµοδίων υπηρεσιών, δεν είναι εύκολο να βγάλουµε συµπέρασµα. Όσο για το
παρκάρισµα των αυτοκινήτων, νοµίζω ότι είναι θέµα Τροχαίας, αφού το κατάστηµα
κατασκεύασε την περίφραξη στα όρια της.
ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΝΙΚ: Νοµίζω ότι η περίφραξη δεν έγινε µε τον τρόπο που θα
έπρεπε να γίνει (µόνιµη και συνεχόµενη περίφραξη χωρίς είσοδο) και µε δεδοµένο ότι
η κύρια είσοδος του καταστήµατος (σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας) είναι από τον
κάτω και µόνο δρόµο, από τον οποίο δεν χρειάζεται ούτε περίφραξη, ούτε κόµβος.
ΒΟΡ∆ΟΣ ΧΡ: Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος,
προβλέπει κυκλοφοριακή σύνδεση ΜΟΝΟ από τον δηµοτικό δρόµο, δηλαδή από την
νότια πλευρά και ως εκ τούτου, δεν υφίσταται λόγος προσέλευσης των πελατών του
από την βόρεια πλευρά.
Πέραν τούτου, σύµφωνα µε το 1706/7.9.2015 έγγραφο της ∆/νσης
Πολεοδοµίας-Τµήµα Οικοδοµικών Αδειών & Ελέγχου κατασκευών, κατά την
έκδοση της Ο.Α. προτάθηκε και εγκρίθηκε τελικά η κατασκευή µόνιµης και συνεχούς
περίφραξης µε συµπαγές πλήγµα σε όλο το πρόσωπο του οικοπέδου επί της
επαρχιακής οδού, ώστε να απαλλάσσεται της υποχρέωσης έγκρισης κυκλοφοριακής
σύνδεσης.
Επίσης στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται ότι «η περίφραξη του επίµαχου
ακινήτου κατασκευάστηκε ΜΕΤΑ τη λήξη της οικοδοµικής άδειας και ενώ είχε
διαταχθεί και διακοπή κάθε οικοδοµικής εργασίας» (η από 11/08/2015 έκθεση
αυτοψίας), χωρίς αυτή να είναι συνεχής σε όλο το πρόσωπο του οικοπέδου.
Επιπλέον το υπ’αριθ.387395/3164/8.9.2015 έγγραφο της ∆.Τ.Ε. δεν µας
καλύπτει, διότι σε κάθε περίπτωση την ευθύνη της νοµιµότητας της οικοδοµικής
άδειας, την κρίνει η οικία Υ∆ΟΜ.
Για τους λόγους αυτούς, προτείνω την ανάκληση της άδειας ίδρυσης &
λειτουργίας του συγκεκριµένου καταστήµατος, αφού δεν τηρούνται οι όροι της
άδειας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έλαβε υπόψη την αλληλογραφία που υπάρχει για το ανωτέρω κατάστηµα και µετά
από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Οµόφωνα
Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΠΤΗΝΟΠΩΛΕΙΟ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ
ΦΑΓΗΤΟΥ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩ∆ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ» της επιχείρησης «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ»,
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το οποίο λειτουργεί στα Ψακούδια του ∆ήµου Πολυγύρου, για τους λόγους όπως
αυτοί αναφέρονται παραπάνω.-

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 8η Σεπτεµβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
κ.α.α.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

