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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 03/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Ανατολικού   του Δήμου Δέλτα

ΘΕΜΑ: Άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  που 
βρίσκεται  στη  Δημοτική  Κοινότητα  Ανατολικού  Δήμου  Δέλτα  στο  όνομα 
ΓΚΟΛΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   

Στο Ανατολικό, σήμερα Τετάρτη  23η Φεβρουαρίου  του έτους  2011  και ώρα 19.00 

μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού του Δήμου  Δέλτα  συνήλθε σε 

συνεδρίαση  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας   Ανατολικού  του  Δήμου   Δέλτα, 

ύστερα από την 4756/18-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου,  που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. 

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  πέντε  (5)  μελών  βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βασίλειος Τσιαούσης              Κανείς
2. Μαρία Ζάρκου
3. Λεωνίδας Καραδουλαμάς
4. Ειρήνη Κουφοπούλου
5. Σοφία Κιόση

Τα  πρακτικά  τηρήθηκαν  από την  κ.  Αλεξάνδρα  Βογιατζή  Διοικητική  υπάλληλος 

Δήμου Δέλτα. 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης και την συζήτηση των παρακάτω 

θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης   και  αφού  εισηγήθηκε  το  3ο θέμα   της   ημερήσιας 

διάταξης είπε ότι :

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) το Συμβούλιο της 

Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού Δήμου Δέλτα αποφασίζει για την χορήγηση της άδειας 

λειτουργίας μουσικής.

Στα  πλαίσια  λοιπόν  αυτής  της  αρμοδιότητας  υποβλήθηκε  στο  Συμβούλιο  της 

Δημοτικής  Κοινότητας  Ανατολικού  η  με  αριθμ.  πρωτ.  3877/10-2-2011  αίτηση  του 



ΓΚΟΛΤΣΗ  ΣΤΑΥΡΟΥ  του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,  με  την  οποία  ζητείται  η  χορήγηση  άδειας 

λειτουργίας μουσικών οργάνων για  το κατάστημά του  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που βρίσκεται  στο 

Ανατολικό.

Μαζί  με  την  προαναφερόμενη  αίτηση  κατατέθηκαν  όλα  τα  απαραίτητα 

δικαιολογητικά, καθώς η με αριθμό 568461/14-01-2011 βεβαίωση για χορήγηση αδείας 

λειτουργίας μουσικών οργάνων της ΑΕΠΙ η οποία ισχύει μέχρι τις 31-12-2011 και 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 κατάστημα 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  του ΓΚΟΛΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟ που βρίσκεται στη Δημοτική 

Κοινότητα Ανατολικού.

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

Τα  μέλη  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ανατολικού  αφού  άκουσαν  την 

εισήγηση  του  Προέδρου,  εξέτασαν  με  κάθε  λεπτομέρεια  τα  συνοδεύοντα  την  αίτηση 

δικαιολογητικά  και έχοντας υπόψη την με αριθμό πρωτοκόλλου 3877/10-2-2011 αίτηση 

του  ΓΚΟΛΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ την ΔΥ/Α1/24/51479/01-10-1995 βεβαίωση 

της  Διεύθυνσης  Δημόσιας  Υγείας  Θεσσαλονίκης,  το  άρθρο 83 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87Α/7-6-2010) και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

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

31-12-2011  στον  ΓΚΟΛΤΣΗ  ΣΤΑΥΡΟ  του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για  το  κατάστημά  του 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού Δήμου Δέλτα.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 05/2011.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ
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