
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜ/ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ 
                                                       

                                                       Αριθ. Απόφασης:55/2011 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 13/2011 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης 

          ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων της εταιρείας  

ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε εκµεταλλεύσεων – εστιατόρια, τουριστικές 

επιχειρήσεις». 

      Στη θέρµη, σήµερα, 20η  Ιουνίου 2011 και ώρα 20:30 στο Γραφείο της 

∆.Ε.ΚΟΙ.ΠΟ.Θ συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας  

θέρµης του ∆ήµου  θέρµης,  ύστερα από την 20864/16-06-2011 πρόσκληση της 

Προέδρου, που δηµοσιεύθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης και που επιδόθηκε 

σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.3852/10.  

  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα εννιά (9) µέλη, δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αθανασιάδου Αναστασία 1.  Ευθυµιάδης Ευθύµιος 

2. Κωνσταντινίδης Ιωάννης 2.  Καλυκάκης Αθανάσιος 

3. Καζίλης Βασίλειος   

4. Ζαρζαβάς Νεκτάριος  

5. Προδανά Ελένη  

6. Αβραµίδης Νικόλαος  

7. Πιστέλας Ευστάθιος  

8. Βογιατζής Σωτήριος  

9.   Παπαδάκη Αθηνά  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον ∆ηµοτικό Υπάλληλο Κολοκυθά Αθανάσιο. 

 

 



Η Πρόεδρος του Συµβουλίου εισηγούµενη το 3ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης, είπε  ότι σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 1β του Ν 3852/2010 το 

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας αποφασίζει για την χορήγηση αδειών 

λειτουργίας µουσικής στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ 

19748/07-06-11 έγγραφο του υπαλλήλου του ∆ήµου Θέρµης Ζαφείρη Αχιλλέα µε το 

οποίο διαβιβάζονται προς την ∆ηµοτική Κοινότητα θέρµης η υπ’ αριθµ 19748/07-

06-11 αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το 2011, της 

εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε, µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά,  για το 

κατάστηµα της (Εστιατόριο αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο) µε διακριτικό τίτλο 

«ΑΜΑΛΘΕΙΑ», το οποίο βρίσκεται στο 71 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος θέρµης  

στη ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης, προκειµένου να αποφασίσει αρµοδίως επί του 

παραπάνω αιτήµατος 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο και µετά από σχετικό έλεγχο αυτού,  η 

Πρόεδρος είπε ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόµος 

για την χορήγηση της αδείας. 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του ανωτέρω αιτήµατος και 

κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης ύστερα από διαλογική 

συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου, το έγγραφο του 

υπαλλήλου του ∆ήµου Ζαφείρη Αχιλλέα και τις διατάξεις του άρθρου 83 

παράγραφος 1β του Ν 3852/2010 

 

 

 

 

 



Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα 

 

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το έτος 2011 

στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε, µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά,  για το 

κατάστηµα της (Εστιατόριο αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο) µε διακριτικό τίτλο 

«ΑΜΑΛΘΕΙΑ», το οποίο βρίσκεται στο 71 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος θέρµης  

στη ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 55/2011 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

………………………………. 

 

 

 

 

 


