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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΓΖΜΟ     ΑΛΜΩΠΗΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΔΗΟ:ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πραθηηθό ηες σλεδρίαζες αρηζκ. 13/2016  ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εωής ηοσ  

Γήκοσ  Αικωπίας 

 

Αξηζκ.  Απόθ.: 68/2016 ΘΔΜΑ(έθηαθηο):Αίηεζε ηοσ θ.Μίγδε Πέηροσ ηοσ 

Βαζηιείοσ, γηα παράηαζε ωραρίοσ άδεηας ιεηηοσργίας 

κοσζηθώλ οργάλωλ ηοσ θαηαζηήκαηος ηοσ «Δπητείρεζε 

Μαδηθής Δζηίαζες Παραζθεσής θαη Προζθοράς Πιήροσς 

Γεύκαηος» ποσ βρίζθεηαη ζηελ Σ.Κ Αρταγγέιοσ. 
             

          ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 12 Γεθεκβρίοσ 2016, εκέξα 

Γεσηέρα θαη ώξα 10.30΄  π.κ. ζπλεδξίαζε ηαθηηθά ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο  ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 

32585/08-12-2016, πνπ δόζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ 

λ.3852/10.  

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ επηά (7) 

κειώλ ήηαλ παξόληα πέληε (5), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ   ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μπίλνο  Γεκήηξηνο  (Γήκαξρνο σο 

Πξόεδξνο Δ.Π.Ε.) 

 1. Βέζθνο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

2. Γεσξγίνπ Υξήζηνο  (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)  2.  Καιδεξεκηδή Γέζπνηλα 

(Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.) 

3. Κεηηθίδεο Ησάλλεο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.) 

 

       

4.  Γόληζνο Υξήζηνο  (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.) 

 

   

5. Μπαγθή Αηθαηεξίλε  (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)   (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ θαη 

θιήζεθαλ λόκηκα) 

  

           ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ.Ηληδεκπαηδάθε Γήκεηξα,   

γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ. 

                      Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην εθηόο ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα θαη αθνύ 

πξώηα ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο  αποθάζηζε οκόθωλα γηα ηε ζσδήηεζε ασηού  ηοσ 

θαηεπείγολ  ζέκαηος,  πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο  ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, είπε ηα παξαθάησ: 

           ύκθσλα κε ηελ παξ.1Α ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο 

είλαη αξκόδηα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. Ζ ζρεηηθή απόθαζε ιακβάλεηαη 
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κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο αθόηνπ πεξηέιζνπλ ζηελ επηηξνπή όια ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ζηνηρεία.  

          Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Σξαταλνύ Αζαλάζηνο γηα ζέκαηα θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, έζηεηιε ζηε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Αικσπίαο ηελ 

αξηζκ.πξση.32784/09-12-2016  εηζήγεζε ηνπ γηα  ρνξήγεζε παξάηαζεο σξαξίνπ άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα ην θαηάζηεκα  ηνπ θ  Μίγδε Πέηξνπ ηνπ Βαζηιείνπ  ζηελ 

Αξράγγειν ηελ νπνία  ζαο παξνπζηάδσ γηα λα ιάβεηε γλώζε.  

                                                              ΔΗΖΓΖΖ 

ΘΔΜΑ : Υνξήγεζε γηα παξάηαζε σξαξίνπ  άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ 

          

  Α) αο θαηαζέησ ηελ αξηζ. πξση 32595/8-12-2016  αίηεζε  ηνπ Μίγδε Πέηξνπ ηνπ 

Βαζηιείνπ κε ηελ νπνία δεηάεη παξάηαζε σξαξίνπ άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ. 

Γηα ην θαηάζηεκά ηνπ πνπ βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Αξραγγέινπ 

δήκνπ Αικσπίαο.  

Β) Ο παξαπάλσ ππέβαιε αίηεζε κε αξηζ. πξση 18332/20-07-2016 κε ηελ δεηνύζε άδεηα 

κνπζηθώλ νξγάλσλ κε παξάηαζε σξαξίνπ, ηνπ εθδόζεθε ε αξηζ. 09/18332/2-09-2016 άδεηα 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ρσξίο παξάηαζε (αξηζ. απόθ. Πνηόηεηαο Εσήο 45/2016) 

Παξαθαιώ γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο.  

     Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο 

 ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 3463/06  

 ηελ παξ.1Α ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/10,  

 ηελ αξηζ. 09/18332/2-09-2016 άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ρσξίο παξάηαζε 

 ηελ αξηζ. απόθ. 45/2016 ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

 

                                           ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ    ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Όηη ζπλερίδεη λα ηζρύεη ε αξηζ. απόθ. 45/2016 ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο  

γηα ην θαηάζηεκα «Δπητείρεζε Μαδηθής Δζηίαζες Παραζθεσής θαη 

Προζθοράς Πιήροσς Γεύκαηος», ηνπ Μίγδε Πέηροσ ηοσ Βαζηιείοσ,  ζηελ 

Σ.Κ Αξραγγέινπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία δελ εγθξίζεθε ε παξάηαζε σξαξίνπ ηεο 

άδεηαο ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλσλ. 

                                           Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζκ.68/2016 

...................................................................................................……………………… 

       Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

         Γηα απηό ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 
 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ  ΜΔΛΖ 

(Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α φ έ ς) 
ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 

Αριδαία 19-12-2016 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 

 

 

 

 

       ΜΠΗΝΟ  Γ.  ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
    ΓΖΜΑΡΥΟ 
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