
 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 
Από το αριθ. 12/2014  πρακτικό συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του 

Δήμου Πολυγύρου  

 

Στη Γαλάτιστα και στο Δημοτικό Γραφείο σήμερα την 10η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 22436/05-12-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Κ. κ. Σειρά Εμμανουήλ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  πέντε μελών βρέθηκαν παρόντες : 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

1. Σειράς Εμμανουήλ                Πρόεδρος                                                         

2. Μαλάμης Κατάκαλος          Τοπικός Σύμβουλος 

3. Πανέλα Αντιγόνη                Τοπικός Σύμβουλος  

4. Γιαλιάς Νικόλαος                Τοπικός Σύμβουλος 

5. Μαλάκος Βασίλειος             Τοπικός Σύμβουλος  

                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

                                  Ουδείς  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο αντιδήμαρχος κ. Λακρός   Αλέξανδρος, o δημοτικός σύμβουλος και 

πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης και  οι  δημοτικοί σύμβουλοι Σιδέρης Νικόλαος, Παπούλιος 

Ιωάννης και Ματθαίου Αθανάσιος.  

Επίσης, παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Κουνάδος Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών.   

Αριθμός θέματος : 1ο  Χορήγηση προέγκρισης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το 

κατάστημα «Ψητοπωλείο-Ταβέρνα-Καφενείο» του κ.Βίκα Πολύζου 

στη Γαλάτιστα 

Αριθμός απόφασης : 44  

 Ο πρόεδρος κ. Σειράς εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:  

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

Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) & την ΚΥΑ 10551/23-02-2007, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας είναι αρμόδιο 

για την προέγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δήμο.  

 Στο συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας, έχει κατατεθεί η υπ’αριθμ.22171/02-12-2014 αίτηση 

του κ. Βίκα Πολύζου του Κωνσταντίνου, ο οποίος υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την προέγκριση άδειας 

λειτουργίας μουσικών οργάνων διαρκείας τριών χρόνων και άνω για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το 

οποίο είναι «Ψητοπωλείο-Ταβέρνα-Καφενείο»  και  βρίσκεται στη Γαλάτιστα.      

  Το κατάστημα λειτουργεί με την υπ’ αριθμ.1047/10-12-2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

    Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου, αφού έλαβε υπόψη την 

εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη την αίτηση του κ. Βίκα Πολύζου, το άρθρο 83 του Ν.3852/2010, το άρθρο 80 

του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006), την ΚΥΑ 10551/23-02-2007 και μετά από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα  

Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων διαρκείας τριών χρόνων και άνω για το 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Βίκα Πολύζου, το οποίο είναι «Ψητοπωλείο-Ταβέρνα-Καφενείο»  

και  βρίσκεται στη Γαλάτιστα.      

 

   

                                        Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθ. 44/2014.  

                      Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
                         Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:  

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   

                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

 

                                                               ΣΕΙΡΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                

ΑΔΑ: Β85ΚΩΞΜ-Ο8Ω
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