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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 13/2016
συνεδριάσεως του Συµβουλίου ∆. Κ. Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης

Αριθ. Αποφάσεως 25/2016                                                    

                                                                                                      Περίληψη  

      «Εισήγηση  για  τη  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  µουσικών  οργάνων  του  καταστήµατος
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ΜΠΑΡ  στο  υπ΄  αριθ.  461 αγροτεµάχιο  αγροκτήµατος  Ταγαράδων
στη  ∆.Κ.  Ταγαράδων  της  εταιρείας  POLIS  CONVENTION  CENTER-  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.. ».        
                                              

Στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  της  ∆ηµ.  Kοιν.  Ταγαράδων  του  ∆ήµου  Θέρµης,  σήµερα  26
Οκτωβρίου ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοιν. Ταγαράδων του
∆ήµου  Θέρµης  σε  τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  υπ΄  αρίθ  35688/19ης-10-2016
έγγραφη  πρόσκληση  του  προέδρου,  που  επιδόθηκε  µε  αποδεικτικό  σε  κάθε  σύµβουλο  και
δηµοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  σύµφωνα  µε  τις
σχετικές διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 88 του  Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παρακάτω  θέµα.  Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  νόµιµη
απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) ΚΑΛΑΘΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2) ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3) ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     ΚΑΝΕΙΣ
4) ΤΣΟΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5) ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 Στο  συµβούλιο  παραβρέθηκε  και  ο  υπάλληλος  Μητακίδης  Ηρακλής  για  την  τήρηση  των
πρακτικών.

                                            
 O πρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συµβουλίου της

∆ηµοτικής Κοινότητας Ταγαράδων και εισηγούµενος το 1ο της ηµερήσιας διάταξης «Εισήγηση για
τη  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  µουσικών  οργάνων  του  καταστήµατος   ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ΜΠΑΡ  στο  υπ΄  αριθ.  461  αγροτεµάχιο  αγροκτήµατος  Ταγαράδων   στη  ∆.Κ.
Ταγαράδων  της  εταιρείας  POLIS  CONVENTION  CENTER-  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΕΣ Α.Ε..» και αφού έλαβε υπόψη: 
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1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  83  του  Ν.3852/2010  περί  αρµοδιοτήτων  των  ∆ηµοτικών
Κοινοτήτων  µε τις οποίες ορίζεται ότι το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας αποφασίζει
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής.

2. Την  µε αριθµ.  πρωτ.: ∆.Υ./13-10-2016 εισήγηση  του  γραφείου αδειών  καταστηµάτων  του
∆ήµου  Θέρµης  σύµφωνα  µε  την  οποία  διαβιβάστηκε  «Εισήγηση  για  τη  χορήγηση  άδειας
λειτουργίας µουσικών οργάνων του καταστήµατος  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ στο
υπ΄ αριθ. 461 αγροτεµάχιο αγροκτήµατος Ταγαράδων  στη ∆.Κ. Ταγαράδων της εταιρείας
POLIS  CONVENTION  CENTER-  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ  &
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» πρότεινε 

την  έγκριση  του  ανωτέρω  αιτήµατος  µε  την  προϋπόθεση  ότι  θα  υπάρξει  πιστή  τήρηση   της
νοµοθεσίας (αριθ. 3010/85/Β593/ΥΓ.∆/ΞΗ) προς αποφυγή όχλησης των περιοίκων και κάλεσε τα
µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου, την εισήγηση του αρµόδιου γραφείου και τις διατάξεις του αρ. 83 του Ν.3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την  χορήγηση  αδείας  λειτουργίας  µουσικών  οργάνων  του  καταστήµατος   «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ΜΠΑΡ  στο  υπ΄  αριθ.  461  αγροτεµάχιο  αγροκτήµατος  Ταγαράδων   στη  ∆.Κ.
Ταγαράδων  της  εταιρείας  POLIS  CONVENTION  CENTER-  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ  &  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε»,  µε  την  προϋπόθεση  ότι  θα
υπάρξει πιστή τήρηση  της νοµοθεσίας (αριθ. 3010/85/Β593/ΥΓ.∆/ΞΗ) προς αποφυγή όχλησης των
περιοίκων σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση του προέδρου.

         
Επειδή εξαντλήθηκε τα θέµα της ηµερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση.    

    
  

    

                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ

               

                            ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ 
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