
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ     Αριθ.Απόφ: 50/2016 
      
              
     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 9/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  έκτη (6) Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 13.00 στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 9/2016  πρόσκληση του Προέδρου που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
  
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά  τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα, τα παρακάτω 
επτά (7) µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                        

2. Σαράντη Μαρία    

3. Σιδέρης Νικόλαος 

4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

5.  Φυλαχτός Χρήστος 

6. Πάνος Ιωακείµ 

7. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
Αριθµός θέµατος:1  «Προέγκριση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων 

σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος» 
 

Αριθµός απόφασης:50  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 

εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι η «Α.ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ 
& Σια Ο.Ε.  Ξενοδοχειακή επιχείρηση VILLAGE MARE» δια του νοµίµου 
εκπροσώπου της Αλέξανδρου Τσεσµελή, η οποία βρίσκεται στη θέση «ΜΠΑΡΑ» 
(εκτός οικισµού) της Τ.Κ. Μεταµόρφωσης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ορµύλιας 
Χαλκιδικής, υπέβαλε αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
έκδοση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων  Αορίστου χρόνου για το κατάστηµα 
«ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» το οποίο λειτουργεί εντός της ανωτέρω ξενοδοχειακής µονάδος. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έπειτα από αυτή τη διαδικασία, σύµφωνα µε το 
άρθρο 73 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» σε συνδυασµό µε το άρθρο 
80 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06) και την ΚΥΑ 10551/23.2.2007, 
είναι αρµόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του 
παραπάνω καταστήµατος, έπειτα από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών. 

ΑΔΑ: 6ΞΥΣΩΞΜ-ΕΣΡ



Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε 
την αίτηση του κ.Α.Τσεσµελή, εξέτασε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν και µετά από διαλογική συζήτηση. 
  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 

 
Αποδέχεται την αίτηση του κ. Αλέξανδρου Τσεσµελή (Νόµιµου 

εκπροσώπου της «Α.ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ & Σια Ο.Ε. – ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
VILLAGE MARE)   και εξουσιοδοτεί τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο της ∆.Κ. Ορµύλιας 
για τη χορήγηση Άδεια Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων Αορίστου Χρόνου για το 
κατάστηµά του που είναι «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»  και λειτουργεί εντός της ξενοδοχειακής 
µονάδος VILLAGE MARE, η οποία βρίσκεται εκτός του οικισµού της Τ.Κ. 
Μεταµόρφωσης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ορµύλιας του ∆ήµου Πολυγύρου.- 

  
 
  

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 6η  

Σεπτεµβρίου 2016 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

           

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                        ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΞΥΣΩΞΜ-ΕΣΡ
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