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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 12/2014  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

          

 ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καταστήματος 

Παπαοικονόμου Ιωακείμ

Στην Ορμύλια  σήμερα,   στις 22 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00μ.μ 

στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου  συνήλθε 

σε  συνεδρίαση το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας    Ορμύλιας  του Δήμου 

Πολυγύρου,   ύστερα  από  την   23114/17-12-2014  έγγραφη   πρόσκληση  του 

Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο   πέντε (5) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  πέντε (5)  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαραφίδης Αναστάσιος

2. Τσιπέλης Δημήτριος

3. Γουργούρης Βασίλειος

4. Γεωργούδης Γεώργιος

5. Τσινάς Ιωακείμ

      

0

           Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και η κα Ζαββού Μαρία, υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του  συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου κ. 

Σαραφίδης Αναστάσιος, ζήτησε να συζητηθεί στα διάφορα θέματα το  θέμα  «Χορήγηση άδειας 
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χρήσης μουσικών οργάνων καταστήματος Παπαοικονόμου Ιωακείμ » και εφόσον κανένας 

δεν είχε αντίρρηση ανέφερε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 και σε συνδυασμό με το άρθρο 80 του Κώδικα 

Δήμων  &  Κοινοτήτων  (Ν.3463/2006)  &  την  ΚΥΑ  10551/23-2-2007  το  Συμβούλιο  της 

Δημοτικής Κοινότητας είναι αρμόδιο για την έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών 

οργάνων καθώς και για την ανανέωσή τους, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς τον 

Δήμο.

Στο  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ορμύλιας,  έχει  κατατεθεί  αίτηση  του 

Παπαοικονόμου Ιωακείμ του Ιωάννη ο οποίος υπέβαλε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται  για  την  ανανέωση της  άδειας  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων διάρκειας  τριών 

ετών για το κατάστημά του που είναι «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» και το οποίο βρίσκεται στη  Δημοτική 

Κοινότητα Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου.

Το κατάστημα διαθέτει την υπ’αριθ.5001/2002 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας και την υπ’αριθ. 

411/1-06-2012 άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων. 

    Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας,  αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου, έλαβε υπόψη την αίτηση του ενδιαφερόμενου , το άρθρο 83 του Ν.3852/2010, το 

άρθρο  80  του  Κ.Δ.Κ.(  Ν.  3463/2006),  την  ΚΥΑ  10551/23-2-2007  και  την  υπ’αριθ. 

5001/2002  άδεια  ίδρυσης  & λειτουργίας,  την  υπ’αριθ.  411/1-06-2012  άδεια  λειτουργίας 

μουσικών οργάνων και μετά διαλογική συζήτηση,

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων   διάρκειας τριών ετών στον Παπαοικονόμου 

Ιωακείμ του Ιωάννη, για το κατάστημά του που είναι «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» και το οποίο βρίσκεται 

στη Δημοτική Κοινότητα Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου.

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    82/2014

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                         

ΑΔΑ: 7ΨΠΒΩΞΜ-576


	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
	ΤΑ   ΜΕΛΗ

		2014-12-24T11:39:28+0200
	Athens




