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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 4/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή δευτέρα (22) Μαϊου 2015 και ώρα 12.00 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 4/2015  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 κ. Χρήστο Βορδό, λόγω ασθένειας και  απουσίας του ∆ηµάρχου κ. 
Αστέριου Ζωγράφου. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) 
µέλη: 
  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Βορδός Χρήστος                                                1. Φυλαχτός Χρήστος 

2.Σαράντη Μαρία                                        2.  Πάνος Ιωακείµ          

3.Σιδέρης Νικόλαος 

4.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

5. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
Αριθµός θέµατος:3ο  Παράταση ωραρίου λειτουργίας  Μουσικών Οργάνων 

σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-
ΜΠΑΡ» στην Τορτοπίδου Αγνή» 

Αριθµός Απόφασης:93  
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βορδός, 
εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας ανέφερε ότι η ενδιαφερόµενη Τορτοπίδου 
Αγνή του ∆ηµητρίου κάτοικος Μεταµόρφωσης Χαλκιδικής, υπέβαλε αίτηση καθώς 
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παράταση του ωραρίου µουσικής στο 
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» του camping «ΣΙΘΩΝ», όταν θα υπάρχει καθολική συµµετοχή των 
παραθεριστών σε χορευτική βραδιά, λόγω της ύπαρξης γκρουπ. 

Οι εκδηλώσεις αυτές δεν θα είναι περισσότερες από 4-5 σε όλη τη διάρκεια 
του καλοκαιριού του 2015, από 1/6/ έως 30/08/2015. 

Λόγω δε του ότι σε απόσταση 500µ δεν υπάρχουν κατοικίες, ζητείται η 
παράταση να είναι έως 2.30π.µ. 

Η άδεια λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καθώς και η παράταση 
ωραρίου αυτής, είναι στην δικαιοδοσία των Ο.Τ.Α. και χορηγούνται από τη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή (τώρα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). 

ΑΔΑ: 7ΒΠΧΩΞΜ-05Ρ



Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου, κατόπιν της υποβολής του 
αιτήµατος µετά των δικαιολογητικών από την ενδιαφερόµενη για την παράταση 
ωραρίου και πέραν του ελέγχου της πληρότητας αυτών, θα εξετάζει υποχρεωτικά  τα 
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 δεν συµµορφώνεται στους όρους της άδειας αυτής και οχλεί 
συστηµατικά και κατ’ εξακολούθηση τους περίοικους κατά τρόπο που αποδεικνύεται 
είτε δια των βεβαιωµένων περιοίκων υποβαλλόµενων στο ∆ήµο, 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 ∆ήµου 
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 της ανωτέρω ενδιαφερόµενης, εξέτασε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και µετά από διαλογική συζήτηση 

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

  
 Αποδέχεται την αίτηση της κ. ΤΟΡΤΟΠΙ∆ΟΥ ΑΓΝΗΣ του ∆ηµητρίου και της 
χορηγεί Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ µέχρι 
την 2.30π.µ. στο κατάστηµά της που είναι «ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»  και λειτουργεί 
εντός του camping «ΣΙΘΩΝ» στην παραλία Βατοπεδίου, για την τουριστική σεζόν 
από 1/6 έως 30/08/2015.- 

 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 22 Μαϊου 2015 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      κ.α.α. 

 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ          

                                             ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ    
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