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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 5/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) Φεβρουαρίου 2013 και ώρα
12.30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 3/2013 πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Ζούνη Στέλλα

2.Βουλγαράκης Χρυσόστομος

2. Χλιούμης Ανδρέας

3.Κυριακού Ιφιγένεια

3. Βαγιωνάς Αθανάσιος

4.Σταμούδης Ελευθέριος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Δήμαρχος Πολυγύρου
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τόνισε τα εξής:
«Σύμφωνα με την έκθεση της Υπηρεσίας μας, είχαν προηγηθεί για το
κρινόμενο κατάστημα τρεις (3) σφραγίσεις και παράλληλα μέσα στο έτος από την
τελευταία σφράγιση (25.10.2012), βεβαιώθηκε στις 25/12/2012 (παραμονή
Χριστουγέννων) νέα παράβαση (εκπομπή μουσικής έξω από τα χρονικά όρια της
άδειας). Συνεπώς καλούμαστε στα πλαίσια του δυνητικού μας δικαιώματος να
αποφασίσουμε αν να πρέπει να αφαιρεθεί οριστικά ή όχι η άδεια λειτουργίας του
καταστήματος, διενέργεια για την οποία θα πρέπει να τηρείται η αρχή της
αναλογικότητας και να εκτιμούνται τα πραγματικά περιστατικά και η βαρύτητα της
παράβασης, ο βαθμός διασάλευσης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η
επικινδυνότητα της παράβασης και της εν γένει λειτουργίας του καταστήματος κ.λ.π.
Με βάση τα παραπάνω και κυρίως του γεγονότος ότι η παράβαση έγινε
παραμονή Χριστουγέννων που εθιμικά εντατικοποιούνται τα είδη της διασκέδασης
και ψυχαγωγίας με την πυκνότητα εξόδου του κόσμου, σε συνδυασμό και με το
γεγονός ότι δεν φαίνεται να διαταράχθηκε η δημόσια τάξη και η ασφάλεια, ούτε
προκύπτουν από το περιεχόμενο της παράβασης στοιχεία επικινδυνότητας και
λειτουργίας του κρινόμενου καταστήματος, τυχόν δε οριστική αφαίρεση της άδειας
με τα παραπάνω δεδομένα θα ήταν δυσανάλογα επαχθές σε βάρος του ιδιοκτήτη,
εισηγούμαι η Επιτροπή μας να μην προχωρήσει στην οριστική αφαίρεση της άδειας
του κρινόμενου καταστήματος ιδιοκτησίας Κατερτζή Χρήστου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και
μετά από διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών της Επιτροπής και αφού από
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τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν προκύπτουν όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής
Αποφασίζει Ομόφωνα
Απέχει στα πλαίσια της διακριτικής της ευχέρειας και δεν εγκρίνει την
οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος Χρήστου Κατερτζή, για
όλους τους αναφερόμενους στο ιστορικό της παρούσας λόγους.-

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2013
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 18η Φεβρουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

