ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 76/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα εικοστή (20η) Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13.30 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 10/2011 πρόσκληση του Προέδρου που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

2. Χλιούμης Ανδρέας
3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος
4.Ζούνη Στέλλα
5.Βαγιωνάς Αθανάσιος
6.Κυριακού Ιφιγένεια
7. Σταμούδης Ελευθέριος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, ανέφερε ότι η ενδιαφερόμενη KOSTADINOVA NELI του Rumenova,
υπέβαλε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας
λειτουργίας Μουσικών Οργάνων για ένα (1) έτος για το κατάστημά της που είναι
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» και λειτουργεί στον οικισμό Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου.
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου διαβίβασε το σχετικό φάκελο στη Δ/νση ΥγείαςΤμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, το οποίο με το υπ’αριθ. 10/3402/28.9.2011 έγγραφό
του, απάντησε θετικά, δηλαδή ότι η ως άνω ενδιαφερόμενη μπορεί να πάρει άδεια
λειτουργίας Μουσικών Οργάνων.
Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, έπειτα από τη διαδικασία αυτή, σύμφωνα με το άρθρο
73 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με το άρθρο 80 του
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν.3463/06) & την ΚΥΑ 10551/23.2.2007, είναι
αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του παραπάνω
καταστήματος και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την έκδοσή της.
Το Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου, αφού άκουσε
την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη την αίτηση της κ.KOSTADINOVA NELI
του Rumenova και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων για ένα (1)
χρόνο» για το κατάστημα της κ.KOSTADINOVA NELI του Rumenova, που είναι
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» και λειτουργεί στον οικισμό Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου.-

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 76/2011
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 20 Οκτωβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

