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                                                                                                Α∆Α: ΒΛΓΨΩΡΣ-ΛΩΜ 

 
A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθµ. 30/2013 

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης 
Αριθµ. Απόφασης. 87/2013 

 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στον κ. Συµηντιρίδη Κων/νο 
για το κατάστηµα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ, 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ που λειτουργεί στην 
Τ.Κ.Σουρωτής του ∆ήµου Θέρµης για τη χρονική περίοδο του έτους 2014 
(ανανέωση)  
 
  Στη Θέρµη   και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 13η ∆εκεµβρίου 
2013  ηµέρα της εβδοµάδας  Παρασκευή   και ώρα 07:30 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ. 
51098 / 9-12-2013  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που 
επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και 
αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών 
βρέθηκαν παρόντα  9  µέλη, ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος  

Αποστόλου Στυλιανός                            ουδείς 

 Γακούδη Βασιλική  

 Καρκατζίνος Νικόλαος  

 Παπαφιλίππου Νικόλαος        

 Σαµαράς Νικηφόρος  

 Στάθης Κων/νος  

 Χίνη ∆ήµητρα  

 Χρυσοχόου Παύλος  

  Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου ,Τσανούκα Πηνελόπη, για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 
   Ο Πρόεδρος ,εισηγούµενος  το  παραπάνω δεύτερο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθµ.50666/5-12-2013 σχετική εισήγηση της 
αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου καθώς και  : 

1.  Τις  διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο 73 παρ. 1Α «περί αρµοδιοτήτων της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύµφωνα µε το οποίο «…..η άδεια 
λειτουργίας µουσικής στα ανωτέρω καταστήµατα χορηγείται από την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής…..» 

2.   Την αρ.3010/85/Β593/ ΥΓ.∆/ΞΗ. 
3.   Την αρ.3/1996/Β 15 ΑΣΤΥΝ. ∆/ΞΗ. 
4.    Την αρ. 396/2011 προηγούµενη απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την 
παράταση ωραρίου  λειτουργίας  της µουσικής στα καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος του ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, έως τη 01:00 π.µ. τόσο  για την 
χειµερινή όσο και για την θερινή περίοδο. 

5. Την υπ’ αρ.50666/5-12-2013 σχετική αίτηση του Συµηντιρίδη Κωνσταντίνου. 
6.  Την αρ. Νο 643663/2013 άδεια ΑΕΠΙ για τη δηµόσια εκτέλεση µουσικής. 
7. Το υπ.αριθµ.6315Θ/5-12-2013 παράβολο του ∆ήµου Θέρµης 
8. Την υπ’αρ. 9706/13/2009 άδεια  ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 

      9.  Την αριθµ. ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π /Φ.Α.3.1./21220/1-11-2011 (ΦΕΚ 2496/τ.Β΄/4-11-
2011) 
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και κάλεσε την Επιτροπή ,ως αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας, 
να αποφασίσει σχετικά. 
  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
της την εισήγηση του Προέδρου, τις προαναφερθείσες διατάξεις και τα σχετικά 
έγγραφα 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
  Τη χορήγηση άδειας  λειτουργίας µουσικών οργάνων στον κ. Συµηντιρίδη 
Κωνσταντίνο  για το κατάστηµα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ, 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ που λειτουργεί στην 
Τ.Κ.Σουρωτής του ∆ήµου Θέρµης για τη χρονική περίοδο του έτους 2014 
(ανανέωση) σύµφωνα µε το εισηγητικό µέρος της παρούσης. 
  Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στο αρµόδιο Γραφείο του ∆ήµου Θέρµης για τις 
περαιτέρω απαιτούµενες ενέργειες 

   

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 87/2013 

 
Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασµα 

                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

 

                                                    ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 


