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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Αριθμός Απόφασης : 44
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 16/2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ:
“Προέγκριση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος”
Στον Πολύγυρο σήμερα, τη δεκάτη τρίτη (13η) Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 18:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου
Πολυγύρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου
του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την 14574/10-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω τρία (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κατσιακιώρης Νικήτας

1. Ρόκου Άννα

2. Σαμαράς Νικόλαος

2. Ασημινάρης Χρήστος

3. Βορδός Χρυσοβαλάντης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο.
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου
Πολυγύρου, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης , ανέφερε τα εξής :
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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 όπως
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013, (ΦΕΚ 3106/Β/9.12.2013) το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας είναι αρμόδιο για την προέγκριση χορήγησης άδειας
λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την
εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου για την έκδοσή της.
Στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, έχει κατατεθεί η υπ’ αριθ.
13918/28-09-2016 αίτηση της εταιρείας «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ» με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την έκδοση άδειας λειτουργίας Μουσικών
Οργάνων διάρκειας τριών ετών, για το κατάστημά της «Επιχείρηση μαζικής εστίασης
πλήρους γεύματος (Εστιατόριο) - Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών (Καφέ – Μπαρ) εντός των ενοικιαζομένων επιπλωμένων
δωματίων ιδιοκτησίας Αντωνίου Χρυσάφως και εκμετάλλευσης της “ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ”», που λειτουργεί

στον Πολύγυρο. Το

κατάστημα λειτουργεί με την υπ’ αριθμ. 4185/26-07-2016 βεβαίωση συνδρομής νόμιμων
προϋποθέσεων λειτουργίας.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη προέγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων διάρκειας τριών,
για το κατάστημα της εταιρείας «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ» «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Εστιατόριο) - αναψυχής και
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφέ – Μπαρ) εντός των
ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων ιδιοκτησίας Αντωνίου Χρυσάφως και
εκμετάλλευσης της “ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ”», που
λειτουργεί στον Πολύγυρο και εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την έκδοσή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πολύγυρος 13 Οκτωβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑ: 6ΕΜ5ΩΞΜ-Ζ9Υ

ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

