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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΔΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της 6/2011 συνεδριάσεως του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου 

 

Αριθμός Απόφασης Περίληψη 

19/2011 Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων σε 

κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας Γ.ΓΑΛΑΤΙΔΗ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. 

Στη Σίνδο και στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του 

έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, ύστερα από την αριθ. 11036/21.4.2011 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σ΄ όλα τα μέλη του Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναγνώστου Ανδρέας, Πρόεδρος 

2. Αρβανιτίδης Νικόλαος 

3. Βούλγαρης Αλέξανδρος 

4. Σταυρίδου Χαρίκλεια 

5. Τσαβδάρης Σοφοκλής 

Κανένας  

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Χαζαράκης Θεόκριτος. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 83 §1β του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) το Συμβούλιο της 

Δημοτικής Κοινότητας αποφασίζει για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής. 

Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Σίνδου η αριθ. 10468/15.4.2011 αίτηση της  εταιρίας Γ.ΓΑΛΑΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με την οποία 

ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημά της 

«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στη Σίνδο επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 62. 

Μαζί με την προαναφερόμενη αίτηση κατατέθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

καθώς η με αριθμό 571644/6.4.2011 βεβαίωση για χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών 

οργάνων της ΑΕΠΙ και η από 15/4/2011 θετική εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων του 

Δήμου. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως: 

1. προβεί σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση, 

2. αποφασίσει για την χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο 

προαναφερόμενο κατάστημα, και 

3. Εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για την έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 83 §1β του Ν.3852/2010, την αριθ. 10468/15.4.2011 

αίτηση και τα συνοδεύοντα αυτήν δικαιολογητικά  της εταιρίας, την 

ΔΥ/Α1/24/2153/25.2.2008 βεβαίωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Θεσσαλονίκης για 

χορήγηση αδείας μουσικών οργάνων 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1) Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το διάστημα μέχρι 

τις 31-12-2011 στην εταιρία Γ. ΓΑΛΑΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για το κατάστημά της ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, 

που βρίσκεται στη Σίνδο επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 62. 

2) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την έκδοση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2011. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται: 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αναγνώστου Ανδρέας 


