
[1] 

 

                         
        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΔΗΜΟ     ΑΛΜΩΠΘΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΔΗΟ:ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό ηης σνεδρίαζης αριθμ. 14/2016  ηης Επιηροπής Ποιόηηηας 

Ζωής ηοσ  Δήμοσ  Αλμωπίας 

 

Αξηζκ.  Απόθ.: 70/2016 ΘΕΜΑ 2o:  Αίηηζη ηης κας. Καραδοζίδοσ  Θωζοσθούλας 

ηοσ Νικολάοσ για προέγκριζη τορήγηζης άδειας μοσζικών 

οργάνων για 1 έηος, για ηο καηάζηημα ηης «Καθεηέρια» 

ποσ βρίζκεηαι ζηην Σ.Κ Φιλώηειας  

             

          ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 28 Δεκεμβρίοσ 2016, εκέξα 

Σεηάρηη  θαη ώξα 10.30΄π.μ. ζπλεδξίαζε ηαθηηθά ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο  ηνπ 

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

αξηζκό 33669/20-12-2016, πνπ δόζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

75 ηνπ ν.3852/10.  

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ 

επηά (7) κειώλ ήηαλ παξόληα έμη (6), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ   ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μπίλνο  Γεκήηξηνο  (Γήκαξρνο σο 

Πξόεδξνο Δ.Π.Ε.) 

 1. Καιδεξεκηδή Γέζπνηλα 

(Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.) 

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

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

4.  Αβξακίθαο ηέθαλνο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

  (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθε αλ 

θαη θιήζεθε λόκηκα) 

5. Βέζθνο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)    

6. Μπαγθή Αηθαηεξίλε  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

   

  

           ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν 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 2
ν
  ζέκα 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 
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ιακβάλεηαη 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.33458/19-12-2016  εηζήγεζε ηνπ γηα πξνέγθξηζε ρνξήγεζε άδεηαο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ, γηα ην θαηάζηεκα ηεο θαο. Καξαδνζίδνπ  Ησζνπθνύιαο ηνπ 

Νηθνιάνπ(ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ, ζηελ Σ.Κ Φηιώηεηαο)ηελ νπνία  ζαο παξνπζηάδσ γηα λα 

ιάβεηε γλώζε.  

                                                        ΔΗΖΓΖΖ 

ΘΕΜΑ :  Γηα Πξνέγθξηζε Υνξήγεζεο άδεηαο κνπζηθώλ νξγάλσλ. 

αο Καηαζέησ αίηεζε ηεο Καξαδνζίδνπ  Ησζνπθνύιαο ηνπ Νηθνιάνπ κε ηα 

απαξαίηεηα δηθ/θά όπσο: 

 1)Σηκνιόγην ηεο εηαηξίαο ΑΔΠΗ γηα ηελ Γεκόζηα εθηέιεζε κνπζηθήο. 

 2)Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο. 

 3)Γηπιόηππν είζπξαμεο 75,00Δπξώ θαη βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο. 

 4)Τ.Γ όηη δελ ρξεζηκνπνηεί κνπζηθή από νξγαληζκνύο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο 

(ΑΤΣΟΓΗΑΥΔΗΡΖΖ). 

 5) Βεβαίσζε ηνπ Α Σ Αξηδαίαο κε αξηζ. πξση: 712/7449/13 γηα ιεηηνπξγία κνπζηθήο. 

Παξαθαιώ λα ρνξεγεζεί άδεηα ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα Έλα (1) έηνο. 

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  

 ζηνηρείν 3 ηεο παξ.1Α ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/10,  

 ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

 ηελ άδεηα ΑΔΠΗ  γηα ηελ δεκόζηα εθηέιεζε κνπζηθήο 

 ηελ Τ.Γ όηη δελ ρξεζηκνπνηεί κνπζηθή από νξγαληζκνύο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο 

(ΑΤΣΟΓΗΑΥΔΗΡΗΖ) 

 Βεβαίσζε ηνπ Α Σ Αξηδαίαο κε αξηζ. πξση: 712/7449/13 γηα ιεηηνπξγία 

κνπζηθήο. 

 Σν γεγνλόο όηη ππνβιήζεθε ην Σξηπιόηππν Δίζπξαμεο  75 επξώ,  (6004Μ/15-12-

2016),  

 

                                    ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ    ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 Γελ εγθξίλεη ηε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ 

ζην θαηάζηεκα «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ», ηεο κας.Καραδοζίδοσ  Θωζοσθούλας ηοσ 
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Νικολάοσ,  ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ Φηιώηεηαο ιόγσ όηη ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ από ην Αζηπλνκηθό Σκήκα Αξηδαίαο έιεμε ζηηο 

31-12-1983.  

. 
  

 
                                 
                                    Η απόθαζη αςηή πήπε αύξ. Απιθμ.70/2016 
...................................................................................................……………………… 

Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύνεηαι η ζςνεδπίαζη. 
 Για αςηό ζςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω: 

 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 29-12-2016 
      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 

 

 

 

 

       ΜΠΗΝΟ  Γ.  ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
                  ΓΖΜΑΡΥΟ 
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