: 77-9
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 44/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6/2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα την ενδεκάτη (11η) Ιουλίου 2014 και ώρα 13.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 6/2014 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, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά και την
υπ’ αριθ. 171/2014 απόφαση Δ.Σ. ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Κυριακού Ιφιγένεια

2.Βουλγαράκης Χρυσόστομος

2.Λαφαζάνης Βασίλειος

3.Χλιούμης Ανδρέας

3.Βαγιωνάς Αθανάσιος

4. Ζούνη Στέλλα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Αριθμός θέματος:6

«Παράταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικών Οργάνων,
σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος»

Αριθμός Απόφασης: 44
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Δήμαρχος Πολυγύρου
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι ο ενδιαφερόμενος
Τσινάς Νικόλαος του Αγγέλου, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, υπέβαλε αίτηση
καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παράταση του ωραρίου μουσικής
στο κατάστημά του «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» το οποίο βρίσκεται στα Ψακούδια της
Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πολυγύρου, κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο
και Κυριακή, έως τις 02.30π.μ.
Ο ανωτέρω μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προσκόμισε και την
υπ’αριθ. 1020/2449/9-α/02.07.2014 βεβαίωση του Α.Τ.Πολυγύρου, από την οποία
προκύπτει ότι δεν έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις για διατάραξη κοινής ησυχίας στο
ανωτέρω κατάστημα.
Η άδεια λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καθώς και η παράταση
ωραρίου αυτής, είναι στην δικαιοδοσία των Ο.Τ.Α. και χορηγούνται από τη
Δημαρχιακή Επιτροπή (τώρα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, κατόπιν της υποβολής του
αιτήματος μετά των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο για την παράταση του
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ωραρίου και πέραν του ελέγχου της πληρότητας αυτών, θα εξετάζει υποχρεωτικά στα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του
αιτούντος (π.χ. εάν αυτό λειτουργεί εντός αμιγούς οικιστικής ή μη περιοχής,
πυκνοκατοικημένης ή μη, απομονωμένο ή μη κλπ) το είδος και τη μορφή λειτουργίας
καταστήματος (π.χ. κέντρο διασκέδασης, στεγασμένο ή ανοιχτό, με ή χωρίς ηχεία, με
μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με ηχεία κλπ)
Σε κάθε περίπτωση που χορηγήθηκε παράταση του ωραρίου και ο
επιχειρηματίας του εν λόγω καταστήματος/επιχείρησης δεν συμμορφώνεται στους
όρους της άδειας αυτής και οχλεί συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση τους
περιοίκους κατά τρόπο που να διαταράσσει την κοινή ησυχία, γεγονός που θα
αποδεικνύεται είτε δια των βεβαιωμένων υπό των αρμοδίων αρχών παραβάσεων είτε
δια των εγγράφων διαμαρτυριών περιοίκων υποβαλλόμενων στο Δήμο, η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής δύναται να ανακαλεί αυτοδίκαια με νέα της απόφαση τη σχετική
άδεια περί παράτασης ωραρίου του εν λόγω καταστήματος/επιχείρησης.
Έπειτα από τα παραπάνω, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Πολυγύρου, είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας παράτασης λειτουργίας
Μουσικών Οργάνων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έλαβε υπόψη την αίτηση του ανωτέρω ενδιαφερόμενου, εξέτασε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Αποδέχεται την αίτηση του κ.ΤΣΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αγγέλου και
εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Ορμύλιας για την χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ μέχρι την 02.30π.μ. στο κατάστημά
του που είναι «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» με την επωνυμία ROAD-HOUSE και λειτουργεί
στην παραλία Ψακουδίων της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου
Πολυγύρου, με την προϋπόθεση ότι θα συμμορφώνεται με τους όρους της
δοθείσας παράτασης.Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 11 Ιουλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

