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ΘΕΜΑ: Περί σφραγίσεων καταστήματος με την επωνυμία «VERTIGO», ιδιοκτησίας 
του ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αντωνίου, που βρίσκεται στη Δημοτική 
Κοινότητα Νικήτης, του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής .

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
Το άρθρο 6 της παρ. Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης και το άρθρο 11 του 
Ν2307/95 για τη μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων – κέντρων 
διασκέδασης στους Δήμους και το άρθρο 45 του Ν 2218 περί Νομαρχιακής Αυτ/σης 
που αναφέρει ότι χορηγούνται και αφαιρούνται άδειες λειτουργίας καταστημάτων, 
Ορίζει ότι :

Ο  Δήμος  Σιθωνίας  που  χορηγεί  την  άδεια  λειτουργίας  των  κέντρων 
διασκέδασης  και  καταστημάτων  (  καφετέρια,  μπαρ,  μικτά  καφέ  μπαρ,καφέ  σνακ 
μπαρ  )  αφαιρεί  με  απόφαση,  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  καθώς  και  του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, τη χορηγηθείσα άδεια για δέκα  (10) ημέρες, 
εφόσον βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς  τρεις  (3) συνολικά παραβάσεις  εντός του 
έτους βάσει των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για το ωράριο λειτουργίας των 
καταστημάτων, για την κοινή ησυχία, για τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την 
παράβαση  των  όρων και  των  προϋποθέσεων  της  κατεχόμενης  άδειας  λειτουργίας 
μουσικής κλπ.

Το  γεγονός  ότι  κατά  το  τρέχον  έτος  διαπιστώνεται  από  το   Α.Τ.  Αγίου 
Νικολάου, σε βάρος του εκμεταλλευτού του εν λόγω καταστήματος «VERTIGO», 
ιδιοκτησίας  του  ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του  Αντωνίου,  στην  περιοχή  της 
Δημοτικής  Κοινότητας  Νικήτης,  του  Δήμου  Σιθωνίας  Χαλκιδικής:  α)  στις 
23/06/2012, β) στις 29/07/2012 και γ) στις 27/07/2012, καταμυνήθηκε παράβαση της 
1/82 της Αστυνομικής Διάταξης της Α.Δ.Χαλκιδικής

Την υπ’ αριθμ. 16558 από 11/09/2012 υποβολή γραπτών αντιρρήσεων των 
ιδιοκτητών  του  ανωτέρω  καταστήματος  «VERTIGO»,του  ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του  Αντωνίου,  σε  απάντηση  του  υπ’  αριθμ.  16090/06-09-2012 
εγγράφου μας με το οποίο του γνωστοποιούσαμε σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του 
ισχύοντος συντάγματος, δυσμενή σε βάρος του στοιχεία που επιβάλλουν τη σφράγιση 
του καταστήματος, τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου,
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Τη  σφράγιση  του  καταστήματος  με  την  επωνυμία  «VERTIGO»,  του 
ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αντωνίου,  κατοίκου της Δημοτικής Κοινότητας 
Νικήτης,  του  Δήμου   Σιθωνίας  Χαλκιδικής  και  την  προσωρινή  αφαίρεση  αδείας 
λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος για το χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών 
καθόσον,  εντός του έτους  σύμφωνα με τις  από: α) 23/06/2012 και  ώρα 02:35,  β) 
29/07/2012 και ώρα 01:30,και γ) 27/07/2012 και ώρα 02:45, βεβαιώθηκαν σε βάρος 
του  από  τους  αστυνομικούς  το  Α.Τ.  Αγίου  Νικολάου   παραβάσεις  της  1/82 
αστυνομικής διάταξης.

Ορίζουμε  προθεσμία  πέντε  (5)  ημερών  από  τις  επιδόσεως  της  παρούσας 
απόφασης  προκειμένου  ο  ενδιαφερόμενος  να  μεριμνήσει  την  απομάκρυνση  των 
ευαλλοίωτων ειδών  ή άλλων χρήσιμων αντικειμένων, μηχανημάτων κλπ.

Για  την  αφαίρεση  αδείας  λειτουργίας  του  εν  λόγω  καταστήματος  και  τη 
σφράγιση  αυτού  να  συνταχθεί  πρακτικό  και  αναγνωστεί  στον  ενδιαφερόμενο  ότι 
τυχόν  παράβαση  της  σφράγισης  αποτελεί  πλημμέλημα  που  προβλέπεται  και 
τιμωρείται από το άρθρο 178 του Π.Κ και αποτελεί λόγο για αφαίρεση της άδειας 
λειτουργίας καταστήματος κατ΄εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 4 του Π.Δ 180/79 όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ 457/90.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της κοινοποιήσεως της στον ενδιαφερόμενο 
και θα επιδοθεί σε αυτόν με αποδεικτικό που θα τηρηθεί στο αρχείο μας.

Για  την  επίδοση  της  παρούσης  με  αποδεικτικό  και  σφράγιση  του 
καταστήματος μετά την εκπνοή της παρακάτω προθεσμίας δηλαδή την  21/09/2012 
ημέρα  Παρασκευή   και  ώρα  11:00π.μ..  και  η  αποσφράγιση  στις  01-10-2012, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     
        ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κοινοποίηση:
1)Α.Τ. Αγίου Νικολάου
2)Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
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