
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σίνδος,  06/03/2013
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                     Αριθμ. Πρωτ.:7061 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Αριθμ: 147

Ο Δήμαρχος Δήμου Δέλτα

αφού έλαβε υπόψη 

• Τις παρ.6 και 7 του άρθρου 80 του Ν.3463/06

• Την παρ.2 του άρθρου 2 του ΠΔ 180/79 ,όπως τροποποιήθηκε  και 

συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 231/1989, 457/1990 και 36/1994

• Το άρθρο 11 του Ν. 2307/95 (ΦΕΚ   Α –113/14-6-95)

• Το  άρθρο 20 παρ.2 του Συντάγματος

• Τα υπ’ αριθ. 1020/408/69-Β, 1020/408/68-Β, και 1020/408/67-Β έγγραφα του

Α.Τ. χαλάστρας με τα οποία βεβαιώθηκαν συνολικά τρεις (3) παραβάσεις, εντός

ενός έτους, σχετικά με την παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων 

και της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων

• την υπ’ αριθ. 13/2113/25-06-2009 Άδεια λειτουργίας του καταστήματος 

’’ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ’’ με την επωνυμία ’’STAR LIGHT’’ στην οδό Μ. Αλεξάνδρου αρ.12, 

στην Δ.Κ. Χαλάστρας, του Δήμου Δέλτα, ιδιοκτησίας της Εταιρείας ΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΑΛΕΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄

• Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 158/2013 έγγραφό μας  με το οποίο κλήθηκε ο 

ενδιαφερόμενος να καταθέσει τις απόψεις – αντιρρήσεις του, με το σχετικό 

αποδεικτικό επίδοσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

• Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ’’ΜΙΚΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ’’ με 
την επωνυμία ’’STAR LIGHT’’ στην οδό Μ. Αλεξάνδρου αρ.12, στην Δ.Κ. 
Χαλάστρας, του Δήμου Δέλτα, ιδιοκτησίας της Εταιρείας ΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΑΛΕΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄

Η σφράγιση του παραπάνω καταστήματος θα εκτελεσθεί από τη Δημοτική 
Αστυνομία.
 Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό για χρονικό διάστημα ΔΕΚΑ (10) ημερών, 
από 27/03/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα  12:00 μ.μ., μέχρι 05/04/2013, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.
   Μέχρι την ημέρα σφράγισης του κατ/τος ο ιδιοκτήτης του θα πρέπει να 
μεριμνήσει για την απομάκρυνση τυχόν ευαλλοίωτων ειδών ή άλλων αντικειμένων.



   Ο ιδιοκτήτης του κατ/τος θα πρέπει να παρευρίσκεται στην σφράγιση, η απουσία
του όμως δεν αναστέλλει την εκτέλεση της.
   Στον ενδιαφερόμενο γνωρίζουμε ότι τυχόν παραβίαση της σφράγισης είναι 
πλημμέλημα που τιμωρείται από το άρθρο 178 του Π.Κ. και αποτελεί λόγο για την 
οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος του (άρθρο 2 
του ΠΔ 180/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.4 του ΠΔ 457/90). 
Επίσης του γνωρίζουμε ότι, εάν μετά από τρεις προσωρινές  αφαιρέσεις της αδείας,
βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση εντός του έτους από την έκτιση της τελευταίας 
προσωρινής αφαίρεσης, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δύναται να αφαιρείται 
οριστικά  με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δέλτα. 
   Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, που έχει έννομο 
συμφέρον, η άσκηση προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227, 228 
και 238 του Ν.3852/2010 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών
από τη δημοσίευση της απόφασης ή της ανάρτησής της στο διαδίκτυο ή της 
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
      Η Δημοτική Αστυνομία παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα το  παρόν όπου 
αυτό απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και ο καλούμενος να 
προσέλθει όπου και ως άνω ορίζεται.

Κοινοποίηση:
1. Α.Τ. Χαλάστρας
2. Γεώργιος Φαλέγκος Και Σια Ο.Ε.
3. Δημοτική Αστυνομία
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