
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.15/2016 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

 

Αριθµ.Απόφασης: 25/2016  

 

ΘΕΜΑ: 
Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων ετήσιας ισχύος στον κ.Μπούτση 

∆ηµήτριο για το κατάστηµά του «Επιχείρηση αναψυχής (Στεγασµένος και 

Υπαίθριος Χώρος Εκδηλώσεων)- Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου 

Γεύµατος (Αναψυκτήριο)» που βρίσκεται στο αριθµ.12977 αγροτεµάχιο της 

κτηµατικής περιφέρειας Βασιλικών 

 

Στα Βασιλικά, σήµερα την 30-11-2016 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 στο γραφείο της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συµβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 

από την υπ΄αριθµ. 41532/29-11-2016 έγγραφή πρόσκληση του Προέδρου (µετά την µε 

αρ.πρωτ.:40616/23-11-2016 ανακληθείσα συνεδρίαση λόγω µη απαρτίας), η οποία ανακοινώθηκε και 

επιδόθηκε εις ένα έκαστον των συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.88 Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τέσσερα (4) µέλη: 

 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.∆ούµπλιος Στυλιανός               1.Μιχαλάκα Αγγελική        

2.Βέργος Χρήστος    

3.Τσολάκη Ελευθερία                                      

4.Γραµµένος Λεωνίδας  

                  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος 

του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1
ο
 θέµα της 

ηµερήσιας διατάξεως είπε ότι σύµφωνα µε το αρ.83 του Ν.3852/2010 το Συµβούλιο της 

∆ηµοτικής Κοινότητας αποφασίζει για τη χορήγηση  και την ανάκληση αδειών λειτουργίας 

µουσικής στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την µε αριθµ.πρωτ.:40073/21-11-

2016  εισήγηση του Γραφείου Αδειών Καταστηµάτων του ∆ήµου Θέρµης σύµφωνα µε την 

οποία διαβιβάστηκε στη ∆ηµοτική Κοινότητα  Βασιλικών η  αίτηση χορήγησης άδειας 

µουσικών οργάνων για ένα έτος στον κ.Μπούτση ∆ηµήτριο για το κατάστηµά του  

«Επιχείρηση αναψυχής (Στεγασµένος και Υπαίθριος Χώρος Εκδηλώσεων)- Επιχείρηση 

Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύµατος (Αναψυκτήριο)» µε διακριτικό τίτλο 

«CHEVAL» το οποίο λειτουργεί στο µε αριθµ.12977 αγροτεµάχιο κτηµατικής περιφέρειας  

Βασιλικών µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόµος για τη χορήγηση της αδείας. 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του ανωτέρω αιτήµατος και κάλεσε 

τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΑΔΑ: Ω9ΨΝΩΡΣ-1ΑΔ



 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 

 

 

 

 Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων ετήσιας ισχύος για το 

κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος του κ.Μπούτση ∆ηµητρίου «Επιχείρηση 

αναψυχής (Στεγασµένος και Υπαίθριος Χώρος Εκδηλώσεων)- Επιχείρηση Μαζικής 

Εστίασης Πρόχειρου Γεύµατος (Αναψυκτήριο)» µε διακριτικό τίτλο «CHEVAL» το 

οποίο λειτουργεί στο µε αριθµ.12977 αγροτεµάχιο κτηµατικής περιφέρειας  Βασιλικών. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 25/2016 

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω 

 

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ 
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