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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  πέµπτη (5η) Αυγούστου 2015 και ώρα 12.00 στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 8/2015  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) µέλη: 
  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Βορδός Χρήστος                                  1. Πάνος Ιωακείµ       

2.Σαράντη Μαρία                            

3.Σιδέρης Νικόλαος 

4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

5. Χριστιανού Αγγελική 

 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
Αριθµός θέµατος:1ο  «Αφαίρεση αδείας ίδρυσης & λειτουργίας 

καταστήµατος  υγειονοµικού ενδιαφέροντος» 
Αριθµός απόφασης:105   
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βορδός, 
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  ανέφερε τα παρακάτω: Η ΑΕΠΙ 
Α.Ε. µε το αριθ. 288569/21.7.2015 έγγραφο-καταγγελία, υποβάλλει αίτηµα προς το 
∆ήµο µας για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ» µε τον διακριτικό τίτλο 
“KUDA HURA” ιδιοκτησίας Χρήστου Μουσδράκη, το οποίο λειτουργεί στην 
παραλία Καλυβών, εντός των χώρων λειτουργίας του οποίου γίνεται καθηµερινά και 
κατ’ εξακολούθηση παράνοµη χρήση-εκτέλεση του µουσικού ρεπερτορίου της 
ανωτέρω Α.Ε., χωρίς την προβλεπόµενη γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης του 
Οργανισµού (ΑΕΠΙ) όπως ρητά τούτο προβλέπεται και ορίζεται στο άρθρο 63 παρ. 2 
του ν.2121/93 και στην περ. δ!, της παρ. 2, του άρθρου 5 της ΚΥΑ 31600/09.12.2013, 
όπως και στις υπ’αριθ.πρωτ.21489/11.12.2013 και 16641/2013 οδηγία του 
ΥΠΕΣ∆ΑΑ προς τους Ο.Τ.Α.    

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε ∆ήµους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) 
κατοίκων, είναι αρµόδια για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 
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καταστηµάτων-επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 
αρµοδιότητας του ∆ήµου, και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής (άρθρο 
73 παρ. 1Α του Ν.3852/2010). 

Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου 
περιέλθουν στην Επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία (άρθρο 73 
παρ.1Α του Ν.3852/2010). 

Παράβαση της ανωτέρω διάταξης αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα και παράβαση 
καθήκοντος και τιµωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 233 και 234 του 
Ν.3852/10 και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (παρ. 6 άρθρο 80 
Ν.3463/06). 

Στη συνεδρίαση σήµερα παρίσταται και η δικηγόρος-εκπρόσωπος της 
Εταιρείας ΑΕΠΙ Α.Ε. κ. ∆ήµητρα Ζερβού, η οποία έχει να δηλώσει κάποια πράγµατα. 

Η κ.Ζερβού, ανέφερε ότι την 3η Αυγούστου τρέχοντος έτους, υπεγράφη 
µεταξύ της Εταιρείας που εκπροσωπεί και του κ. Μουσδράκη Χρήστου (ιδιοκτήτη 
του κατ/τος KUDA HURA) ιδιωτικό συµφωνητικό ρύθµισης ληξιπρόθεσµης οφειλής, 
µε το οποίο ο επιχειρηµατίας µας κατέβαλλε την ίδια µέρα µέρος του ποσού της 
οφειλής του (2.800,00€) ενώ το υπόλοιπο ποσό  συµφωνήθηκε να καταβληθεί έως και 
τις 30/08/2015. 

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ζητάµε την αναβολή της σφράγισης του ανωτέρω 
καταστήµατος, καταθέτουµε τα σχετικά έγγραφα και θα σταλούν εγγράφως τα όσα 
κατατέθηκαν στην Επιτροπή και θα επανέλθουµε µε το πέρας της 30ης Αυγούστου.  

Η κ. Χριστιανού Αγγελική, δήλωσε ότι είναι κατά της σφράγισης των 
καταστηµάτων, λόγω οικονοµικής κρίσης. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την 
εισήγηση της εκπροσώπου της Εταιρείας ΑΕΠΙ Α.Ε., τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που κατατέθηκαν και µετά από διαλογική συζήτηση 

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

 
 Την προσωρινή αναβολή της λήψης απόφασης αφαίρεσης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ», 
µε τον διακριτικό τίτλο KUDA HURA, ιδιοκτησίας Χρήστου Μουσδράκη, το οποίο 
λειτουργεί στην παραλία Καλυβών του ∆ήµου Πολυγύρου, έως το πέρας της 30ης 
Αυγούστου τρέχοντος έτους και υπό τον όρο της τήρησης του συµφωνητικού που 
υπεγράφη από την ΑΕΠΙ Α.Ε. και του ιδιοκτήτη του καταστήµατος κ.Χρήστου 
Μουσδράκη.-  
  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 05η 

Αυγούστου 2015 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

     κ.α.α. 

 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 

                                             ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
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