
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 78/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 11/2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα την  δεκάτη έκτη (16η) Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 

13.00  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συνήλθε  σε  τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 12/2014  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 μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) μέλη:

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, απουσίασε ο κ.Φυλαχτός Χρήστος, ο οποίος 
αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Ζούνη Στέλλα.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος                                           1. Σιδέρης Νικόλαος

2.Σαράντη Μαρία                          

3.Ζούνη Στέλλα    

4. Κοντογιώργης Δημήτριος

5. Πάνος Ιωακείμ

6. Χριστιανού Αγγελική

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου. 

Αριθμός θέματος:3ο «Έγκριση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων σε 
κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  στον 
Πιτσιόρλα Βασίλειο του Αστερίου»

Αριθμός Απόφασης: 78

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής   &  Δήμαρχος  Πολυγύρου 
εισηγούμενος  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  ανέφερε  ότι  ο  ενδιαφερόμενος 
Πιτσιόρλας  Βασίλειος  του  Αστερίου  κάτοικος  Δουμπιών  Χαλκιδικής,  υπέβαλε 
αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας 
Μουσικών  Οργάνων  για  τρια  (3)  έτη  για  το  κατάστημά  του  που  λειτουργεί  ως 
«Επιχείρηση   μαζικής  εστίασης  πλήρους  γεύματος  (ΟΥΖΕΡΙ)  και  αναψυχής 
(ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» και βρίσκεται στην ΤΚ Δουμπιών του Δήμου Πολυγύρου.

Η Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής,  σύμφωνα με  το  άρθρο 73 του Ν.3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με το άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων  (Ν.3463/06  και  την  ΚΥΑ  10551/23.2.2007),   είναι  αρμόδια  για  την 
προέγκριση ίδρυσής του και της άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων, έπειτα από 
έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών.
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου, έπειτα από διαλογική 
συζήτηση,  αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και  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. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Αστερίου και 

εξουσιοδοτεί  τον  Αντιδήμαρχο  Ανθεμούντα  για  τη  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας 

Μουσικών Οργάνων για τρια (3) έτη για το κατάστημά του που είναι «Επιχείρηση 

μαζικής  εστίασης πλήρους γεύματος  (ΟΥΖΕΡΙ)  και  αναψυχής (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» και 

λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Δουμπιών του Δήμου Πολυγύρου.- 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η                      
Ακριβές Αντίγραφο

     Πολύγυρος 16 Δεκεμβρίου 2014

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ          

                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ       
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