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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 05/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Γξπκνύ.
Αξηζκόο Απόθαζεο : 12/2011
Περίληψη
Αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο
κνπζηθώλ νξγάλσλ θαηαζηήκαηνο ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ
ζηελ Γ.Κ.Γξπκνύ
ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γξπκνύ θαη ζην δεκνηηθό γξαθείν, ζήκεξα 13
Μαίνπ 2011 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 18.00, ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην
πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γξπκνύ, ύζηεξα από ηελ 55/10-5-2011
έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από
ηνπο ζπκβνύινπο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα: Α) 79,81,83,87,89,90 θαη 82,84
Κεθαιαίνπ Γ’ ηνπ Ν.3852/2010(ΦΔΚ Α’ 87/7-9-2010). Β).Σελ εγθύθιην 49/29-122010 ηνπ ΤΠ.Δ ζεκ 6 , 7
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 5
κειώλ, βξέζεθαλ παξόληεο (4), δειαδή:
Παρόνηες
1.ππξηδσλίδεο Γεκήηξηνο, Πξόεδξνο
2.Πνπιέθαο Γεώξγηνο, Αληηπξόεδξνο
3.Θενδνζηάδνπ Μαγδαιελή, Μέινο
4.Καηζίθαο Αζαλάζηνο, Μέινο

Απόνηες
1. Γηακέιαο Αζαλάζηνο, κέινο

ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε
Κνζκνύδε, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Βαζηιηθή

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Γξπκνύ θαη εηζεγνύκελνο ην 1ο θέμα εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλέθεξε ηα
εμήο : ύκθσλα κε ην άξζξν 83, ηνπ Ν 3852/7-6-2010 (ΦΔΚ 87 ηεύρνο 1ν ) θαη ην
άξζξν 80, παξ.2-3 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ114/Σ.Α΄/8-6-2006) Κώδηθαο Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ, ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα πνπ εδξεύεη ην θαηάζηεκα εγθξίλεη ηελ αλαλέσζε
άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ Γηα ηελ έγθξηζε ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη
ζην Γήκν αίηεζε, ηελ άδεηα ηεο ΑΔΠΙ γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη πξνβιεπόκελν
παξάβνιν.
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To πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γξπκνύ, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο :
1.Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83, ηνπ Ν 3852/7-6-2010 (ΦΔΚ 87 ηεύρνο 1ν ) θαη
ηνπ άξζξνπ 80 παξ.2-3 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Σ.Α΄/8-6-2006) Κώδηθαο
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαζώο θαη ηελ εγθύθιην 49/2010 ζεκ. 5.
3.Σην από 13/5/2011 αίηηζη ηοσ κ. αμαρά Κωνζηανηίνοσ ηοσ Γεωργίοσ,
κε Α.Γ.Σ.
ΑΗ 180651 Α.Σ. Λαγθαδά, θαηνίθνπ Γξπκνύ ηνπ Γήκνπ
Ωξαηνθάζηξνπ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ αλαλέσζε γηα ην έηνο 2011 ιεηηνπξγίαο
κνπζηθώλ νξγάλσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ, εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ
ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
Γξπκνύ καθώς και ηην πληρόηηηα ηων
σποβληθένηων δικαιολογηηικών.
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει ηην ανανέωζη γηα ην έηνο 2011 ηεο ιεηηνπξγίαο Μνπζηθώλ
Οξγάλσλ ηνπ Καηαζηήκαηνο ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ, κε ηελ επσλπκία ΚΑΡΑΜΔΛΟ
ηδηνθηεζίαο ακαξά Κσλζηαληίλνπ, θαηνίθνπ Γ.Κ. Γξπκνύ ηνπ Γήκνπ
Ωξαηνθάζηξνπ.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό : 12/2011
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο
παξαθάησ.
Ο Πρόεδρος
Σα Μέλη
(αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο Πρόεδρος
πσριδωνίδης Δημήηριος
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