
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ     Αριθ.Απόφ: 129/2015 
 
 
     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή  (20η) Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13.00 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 12/2015  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 επτά (7) 
µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                

2. Σαράντη Μαρία                                              

3.Ζούνη Στέλλα 

4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

5. Φυλαχτός Χρήστος 

6. Πάνος Ιωακείµ 

7. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
 
 
Αριθµός θέµατος:3ο   «Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµα- 

τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος» 
 

Αριθµός απόφασης:129   
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 
εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: Το Τµήµα 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής, µε το 10/2424 & 10423/25.10.2015 έγγραφό της, µας γνωστοποιεί ότι 
στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΠΙΤΣΑΡΙΑ» ιδιοκτησίας Οικονόµου 
Μαρίας, έχει γίνει τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της λειτουργίας του, 
λόγω υπέρβασης του αριθµού των τραπεζοκαθισµάτων, τα οποία αναγράφονται στην 
υπ’αριθ. 356/8.7.2002 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος που εκδόθηκε από το 
∆ήµο µας και ζητάει από τον ∆ήµο Πολυγύρου να προβεί στις δικές του ενέργειες 
στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του (αν και θα έπρεπε να ζητά από τον ∆ήµο την 
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αναστολή της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος, αφού ο ∆ήµος πρέπει να 
ενεργήσει κατά δέσµια αρµοδιότητα).. 

Στο ανωτέρω έγγραφο ενηµερώνουν τον ιδιοκτήτη του κατ/τος, ότι θα πρέπει 
άµεσα από την παραλαβή του εγγράφου, να µειώσει τον αριθµό των καθισµάτων στο 
κατάστηµά του άµεσα ή να προχωρήσει στον επαναπροσδιορισµό αυτών. 

Ο ιδιοκτήτης του κατ/τος, µετά το έγγραφο, κατέθεσε αίτηση στο ∆ήµο για 
επαναπροσδιορισµό των καθισµάτων του καταστήµατός του µε την αριθ. πρωτ.  
18718/16.10.2015 αίτησή του, η οποία στάλθηκε στο Τµήµα Περ.Υγιεινής & 
Υγειονοµικού Ελέγχου, (αρ.πρωτ. 5163/16.10.2015), οπότε περιµένει την έκδοση της 
απόφασης της ανωτέρω υπηρεσίας, µε την οποία παύει να είναι παράτυπος. 

Σύµφωνα µε τον «Οδηγό καταστηµάτων ΥΠ.ΕΣ/2007» στο θέµα της 
ουσιώδους τροποποίησης των υγειονοµικών όρων λειτουργίας, έχει θεµελιώδη 
σηµασία η γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία και εξαρτάται η 
ανάκληση ή µη της άδειας. Εποµένως στην περίπτωση αυτή, η ∆ηµοτική Αρχή 
αποφασίζει κατά δεσµία αρµοδιότητα, αφού είναι υποχρεωµένη να ακολουθήσει την 
εν λόγω γνωµοδότηση και δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια ως προς την ανάκληση ή 
µη της άδειας, εφόσον όµως δηλωθεί έγγραφα και ρητά από την αρµόδια 
Υγειονοµική Υπηρεσία ότι αυτή η παράβαση αποτελεί ΟΥΣΙΩ∆Η µεταβολή των 
όρων λειτουργίας του καταστήµατος. 

 
Επειδή ήδη εκτός των παραπάνω ο ιδιοκτήτης, κατέθεσε αίτηση για τον 

επαναπροσδιορισµό των καθισµάτων του καταστήµατός του, προτείνω να αναβληθεί 
η λήψη της σχετικής απόφασής µας, για 15 ηµέρες, µέχρι να αποσταλεί σχετικό 
έγγραφο από την Υγειονοµική Υπηρεσία για το εάν έχουµε ουσιώδη µεταβολή των 
όρων λειτουργίας του συγκεκριµένου καταστήµατος. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω και µετά από διαλογική συζήτηση 

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

 
 1. Αναβάλλει την λήψη σχετικής απόφασης για 15 ηµέρες σε σχέση µε την 
ανάκληση αδείας για το κατάστηµα της Οικονόµου Μαρίας για τους στο ιστορικό και 
αιτιολογικό αναφερόµενους λόγους. 
 2.Σε περίπτωση ουσιώδους τροποποίησης των όρων του καταστήµατος και µη 
έκδοσης της ζητούµενης άδειας επαναπροσδιορισµού καθισµάτων από την αρµόδια 
Υπηρεσία, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, θα προβεί ΑΜΕΣΑ στην αφαίρεση της 
άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος.- 
 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 20η  Οκτωβρίου 2015 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                                        ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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