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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 9/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  πρώτη (1η) Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 12.00 στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 9/2015  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. Φυλαχτός Χρήστος 

6. Χριστιανού Αγγελική 

 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
Αριθµός θέµατος:1ο 
έκτακτο  

«Αφαίρεση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος» 
 

Αριθµός απόφασης:112   
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βορδός, 
εισηγούµενος το 1ο έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε στην 
105/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την αφαίρεση άδειας 
ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας 
Μουσδράκη Χρήστου, το οποίο είναι «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ» µε την επωνυµία 
«KUDA HURA» και λειτουργεί στην παραλία Καλυβών. 

Με την ανωτέρω απόφαση και µετά από παράσταση ∆ικηγόρου εκπροσώπου 
της Εταιρείας ΑΕΠΙ Α.Ε. καθώς και έγγραφη αναφορά µε την οποία ζητήθηκε 
παράταση µέχρι την 30η Αυγούστου, για την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας, ώστε 
ο ιδιοκτήτης να καταβάλλει τα οφειλόµενα στην Εταιρεία, χορηγήθηκε η παράταση.  

Σήµερα λοιπόν, η ηµεροµηνία αυτή έχει εκπνεύσει. 
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Η Εταιρεία ΑΕΠΙ Α.Ε. µε νέο έγγραφό της ((10871/1.9.2015), επανέρχεται 
και ζητάει νέα 10ήµερη παράταση, «προκειµένου ο ανωτέρω επιχειρηµατίας να µας 
καταβάλλει το υπόλοιπο µέρος του ποσού της οφειλής του και να τον εφοδιάσουµε 
περαιτέρω µε την γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής», όπως αναφέρει 
χαρακτηριστικά στο έγγραφό της.  

Μετά και την καινούργια εξέλιξη και επειδή δεν βλέπω «φως στο σκοτάδι», 
πιστεύω, για να είµαστε και ακόλουθοι µε τις αρµοδιότητές µας, όσον αφορά την 
λειτουργία του ανωτέρω καταστήµατος, ότι θα πρέπει να προχωρήσουµε στην 
αφαίρεση της άδειας του κατ/τος . 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: ∆ιαφωνώ µε το σφράγισµα του καταστήµατος, 
όχι µε την έννοια ότι δεν είναι νόµιµη η ενέργεια αυτή, αλλά πιστεύω ότι στους 
δύσκολους καιρούς που περνάµε, δεν είναι σωστό εµείς να φερόµαστε µε αυτό τον 
τρόπο σε κάθε επαγγελµατία. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, το έγγραφο της εταιρείας ΑΕΠΙ Α.Ε. και µετά 
από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 
 Την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ» µε τον διακριτικό τίτλο 
«KUDA HURA» το οποίο λειτουργεί στην παραλία Καλυβών του ∆ήµου 
Πολυγύρου, ιδιοκτησίας Μουσδράκη Χρήστου.- 
  
  
  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 1η Σεπτεµβρίου 2015 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

     κ.α.α. 

 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 

                                             ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
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