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Από το πρακτικό της αριθµ. 24/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ. Απόφασης  62/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Χορήγησης  άδειας  λειτουργίας  µουσικών  οργάνων στην  κα.  Πετρίδου  Κυριακή  για  το   κατάστηµά  της

“Επιχείριση  Αναψυχής  και  Προσφοράς  κατά  κύριο  λόγο  οινοπνευµατωδών  ποτών  (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)”,  που

λειτουργεί στην οδό ΟΧΙ, της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου, του ∆ήµου Θέρµης, για ένα έτος.

Στη  Θέρµη    και  στο  ∆ηµοτικό   Κατάστηµα  Θέρµης,  σήµερα  την  21η  ∆εκεµβρίου  2016  ηµέρα  της

εβδοµάδας  Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του

∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ. 43758/15-12-2016  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  5 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος 1.Ιωσηφίδης Ιωάννης, αντιπρόεδρος

2. Ζελιλίδης ∆αµιανός 2. Καρκατζούνης Θεοφάνης

3.Σαµαράς Σωκράτης 3.Κουγιουµτζίδης  Σταύρος

4. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα 4. Τιτέλης Κωνσταντίνος

5. Σαραφιανός  Χρήστος

 

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη  και εισηγούµενος  το 1ο θέµα  της   ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της

Επιτροπής την αριθµ. 43496/14-12-2016  σχετική εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε

την αρ. 39463/15-11-2016 αίτηση της κα. ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του Γεωργίου για την χορήγηση αδείας

λειτουργίας  µουσικών  οργάνων  ενός  (1)  έτους  για  το  κατάστηµά  της   «Επιχείριση  Αναψυχής  και

Προσφοράς  κατά  κύριο  λόγο  οινοπνευµατωδών  ποτών  (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)»,  που  λειτουργεί   στην  οδό

ΟΧΙ,  στην Τοπική Κοινότητα  Κάτω Σχολαρίου, του ∆ήµου Θέρµης. 

Ύστερα από τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρα 73 , 83 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 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Θέρµης «Παράταση ωραρίου λειτουργίας της µουσικής

στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (έως την 01:00 π.µ. τόσο για την χειµερινή όσο
και για την θερινή περίοδο)»

5. Την αρ. Πρωτ. 39560/16-11-2016 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος.

6. Το άρθρο 5 της  ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (ΦΕΚ 3106/13Τ.Β’)

7. Την αρ.Υ1γ/Γ.Π./96967/2014 ΥΓ.∆/ΞΗ(άρθρο14)

8. Το υπ.αριθµ.4187Θ/15-07-2016 διπλότυπο είσπραξης του ∆ήµου Θέρµης

9. Την αρ. Νο 716443/27-10-2016  Βεβαίωση ΑΕΠΙ για τη δηµόσια εκτέλεσης µουσικής 

10. Την  αρ.  2324/2014  Απόφαση  ∆ηµάρχου  Θέρµης,  περί  µεταβίβασης  αρµοδιοτήτων  στους

προέδρους των συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων

11. Την από 14-11-2016 Υπεύθυνη ∆ήλωση της Πετρίδου Κυριακής, προς το ∆ήµο Θέρµης, ότι η

µουσική που χρησιµοποιεί στο κατάστηµα ανήκει αποκλειστικά σε δηµιουργούς που δεν έχουν

αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώµατος στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

ΑΔΑ: 7ΗΜΥΩΡΣ-ΑΕΣ



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,  τα  σχετικά  έγγραφα  και   σύµφωνα  µε   τις  διατάξεις  του  Ν.

3852/10 άρθρο 73 παρ. 1Α «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας  λειτουργίας µουσικών οργάνων για ένα (1) έτος, στην κα. ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του

Γεωργίου  για  το  κατάστηµά  της  «Επιχείριση  Αναψυχής  και  Προσφοράς  κατά  κύριο  λόγο

οινοπνευµατωδών ποτών (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», που λειτουργεί  στην οδό ΟΧΙ,  στην Τοπική Κοινότητα

Κάτω Σχολαρίου, του ∆ήµου Θέρµης.  

 Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στο αρµόδιο Γραφείο του ∆ήµου Θέρµης για τις περαιτέρω απαιτούµενες 

ενέργειες

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 62/2016

    Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασµα

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ  ΠΑΥΛΟΣ
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