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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 7/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  δεκάτη τετάρτη (14) Ιουλίου 2016 και ώρα 12.00 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 7/2016  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  τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα, τα παρακάτω 
έξι  (6) µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Βορδός Χρήστος                                           1. Πάνος Ιωακείµ 

2. Σαράντη Μαρία    

3. Ζούνη Στέλλα 

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 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος» 
 

Αριθµός απόφασης:28  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, ζήτησε 

και πήρε την έγκριση των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την συζήτηση  
του 1ου   έκτακτου θέµατος και  έδωσε το λόγο στον κ.Παπατσικουράκη Χρήστο – 
υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: 

Ο κ.Σώνης Χρήστος, κάτοικος Ταξιάρχη, µε αίτησή του, ζητά την µεταβίβαση 
της αποθανούσης µητέρας του Σώνη Μαρίας «Ταβέρνα-Ψητοπωλείο» µε την 
επωνυµία «Σόγαµπρος» στον Ταξιάρχη, η οποία απεβίωσε το έτος 2013. 

Για το εν λόγω κατάστηµα, υπάρχει υπεύθυνη δήλωση της αποθανούσης από 
το 2013 ότι παραχωρεί το κατάστηµα στον αιτούντα, καθώς και µπορούν να δοθούν 
υπεύθυνες δηλώσεις από τον σύζυγο και την κόρη της αποθανούσης ότι η 
δραστηριότητα συνεχίζεται από τον αιτούντα και ότι δεν έχουν αντίρρηση για την 
µεταβίβαση. 

Για το ανωτέρω θέµα υπάρχει η σχετική αλληλογραφία, η οποία απεστάλη 
στον δικηγόρο του ∆ήµου µας, για την νοµική του συµβουλή. 
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Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο 
οποίος πρότεινε τη αναβολή της συζήτησής του, έως τη γνωµοδότηση του κ.Ζούνη, 
διότι έως τότε ισχύει το υπ’αριθ. 8253/15.6.16 έγγραφό µας, για απαγόρευση 
αδειοδότησης για τρία (3) χρόνια. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έλαβε υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν από τον 
αρµόδιο υπάλληλο και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και µετά από διαλογική 
συζήτηση 
  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 

  
 Την αναβολή της συζήτησης του θέµατος, για τους λόγους όπως αυτοί 
αναφέρονται παραπάνω.- 
 
  

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 14η  

Ιουλίου 2016 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

           

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                        ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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