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ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Χατζησάββα
Γεωργίου του Γρηγορίου, για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» στην οδό Αν.
Παπανδρέου αρ. 40 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης για χρονικό διάστημα τριών
ετών.

Στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 29-4-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00,
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Τερζή Χριστίνας, με αριθμ.πρωτ.
17504 /24-4-2015 η οποία καταρτίσθηκε και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Νεάπολης σε 4η Τακτική συνεδρίαση, στην οποία ήταν παρόντες:
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
ένδεκα (11) μέλη, παραβρέθηκαν και τα επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τερζή Χριστίνα
2. Τοπαλίδου Χρυσή (Χριστίνα)
3. Δασκαλάκη
Νιάρχου
Ευγενία
4. Γεωργαλά - Κουσουλάκη
Ευαγγελία
5. Ζαφειρίου Ιωάννα
6. Βασιλειάδης Γεώργιος
7. Τάσογλου Σάββας

1.
2.
3.
4.

Πνευματικάκης Πασχάλης
Ευθυμιάδου Ευθαλία (Λίτσα)
Στεφάνου Δέσποινα
Παπαδή Ελένη

Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών, πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κα. Καπακίδου Κυριακή.
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίσθηκε η συζήτηση 5 (πέντε) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο ,2ο, 3ο, 4ο, 5ο θέματα εκτός της ημερήσιας
διάταξης και 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο και 16ο θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Εισηγούμενη η Πρόεδρος το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης: Χορήγηση
άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Χατζησάββα Γεωργίου του
Γρηγορίου, για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» στην οδό Αν.
Παπανδρέου αρ. 40 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης για χρονικό διάστημα
τριών ετών, θέτει υπόψη του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17942/28-4-2015 σχετική
με το θέμα, εισήγηση του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων του Δήμου Νεάπολης Συκεών, με το φάκελο του θέματος.
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Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 1) όσα η Πρόεδρος και τα μέλη αυτής
εξέθεσαν, 2) τις υγειονομικές διατάξεις της Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης, 3) τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 4) την υπ’ αριθμ. πρωτ.
17942/28-4-2015 εισήγηση του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων, 5) την υπ’ αρ. πρωτ.
17897/28-4-2015 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, 6) τη βεβαίωση μη
οφειλής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, 7) την αρ. πρωτ. ΔΥ/Α1/24/21109/25-102005 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υγείας Θεσσαλονίκης, 8) την από 28-4-2015
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου, 9) τις διατάξεις του άρθρου 63
παρ. 2 ν. 2121/1993 και 10) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 τεύχος
Α΄ (Νόμος Καλλικράτη)
Αποφασίζει Ομόφωνα
Ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις για
την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, δηλαδή στερεοφωνικού
μηχανήματος μικρής ισχύος ή μουσικών οργάνων, χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή, για
χρονικό διάστημα τριών ετών στον:
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» στην οδό Ανδρ. Παπανδρέου αρ. 40, στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης,
με την υπ’ αριθμ. 1788/49/30-09-2005 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος του πρώην Δήμου Νεάπολης, και αφορά την αίτηση για χορήγηση
άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα τριών ετών, με αρ.
πρωτ. 17897/28-4-2015 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την αρ. πρωτ.
ΔΥ/Α1/24/21109/25-10-2005 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υγείας
Θεσσαλονίκης.
Ακόμη από το φάκελο που τηρείται στην υπηρεσία μας, προκύπτει ότι δεν εκκρεμούν σε
βάρος του ανωτέρω, καταγγελίες για οχλήσεις από τη λειτουργία της μουσικής στο
κατάστημα.
Επίσης, ο ανωτέρω, σύμφωνα με την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,
δεν οφείλει για το τέλος 0,50%.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 51/2015
Αναθέτει στην Πρόεδρο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΕΡΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ - ΝΙΑΡΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΛΑ-ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

