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Δθ ηνπ πξαθηηθνύ ηεο ππ’ αξηζ. 5
ες

/2017 

Γεκόζηαο Σπλεδξίαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνξηνρειίνπ 

 

 

ΘΔΜΑ 3
ο
: «Αίηεζε τορήγεζες παράηαζες ηες άδεηας τρήζες κοσζηθώλ οργάλωλ έως 

03:00 π.κ. ζηολ εζωηερηθό τώρο ηοσ Κ.Τ.Δ «ΚΑΦΔ ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟ» ηες 

Παπαδεκεηρίοσ Καιιηόπες ζηε Γεκοηηθή Κοηλόηεηα Πόρηο Υειίοσ». 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ : 18/2017 

 

Σην Πνξηνρέιη ζήκεξα ηελ 21
ες

 Ιοσιίοσ ηοσ έηοσς 2017, εκέξα Παραζθεσή  θαη 

ώξα 14:00κ.κ ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνξηνρειίνπ ζπλήιζε ζε έθηαθηε 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, κεηά από ηελ αξ. Πξση. 33/20.07.2017 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνξηνρειίνπ, πνπ επηδόζεθε ζε 

θάζε ζύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ ηνπ Ν.3852/2010 ΦΔΚ 

Α΄87/07.06.2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ θ. Μαλώιεο 

Τξηγθάθεο, δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν πέληε (5) Σπκβνύισλ ήηαλ ηέζζεξηο (4) παξόληεο θαη 

έλαο (1) απώλ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

1. Τξηγθάθεο Μαλώιεο Πξόεδξνο  

2. Μέμε – Μάιακα Τνύια  

3. Βαξζνπνύινπ – Σεξέηε Διίλα  

4. Παπαζηεξγίνπ Ισάλλεο 

 

ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

(νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα) 

1. Χξπζνύια Γηαλλαθνπνύινπ 

Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ νξίζηεθε ν Πξόεδξνο Μαλώιεο Τξηγθάθεο αθνύ δελ 

παξαβξέζεθε δεκνηηθή ππάιιεινο 
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Ο Πξόεδξνο θ. Μαλώιες Σρηγθάθες, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη απνθαζίδεη ηελ 

τορήγεζες παράηαζες ηες άδεηας τρήζες κοσζηθώλ οργάλωλ έως 03:00 π.κ. ζηολ 

εζωηερηθό τώρο ηοσ Κ.Τ.Δ «ΚΑΦΔ ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟ» ηες Παπαδεκεηρίοσ 

Καιιηόπες ζηε Γεκοηηθή Κοηλόηεηα Πόρηο Υειίοσ» κε ηα πιήξε δηθαηνινγεηηθά. 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Τν ζπκβνύιην 

αθνύ έιαβε ππόςε ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 80 ηνπ 

Ν.3463/2066 (Γ.Κ.Κ.) ησλ Άξζξσλ 83 θαη 84 ηνπ Ν.3852/2010 ηηο δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 

41 ηνπ Ν.2218/94 θαη 11 ηνπ Ν.2207/95 θαη ηελ αξηζκό Α,Β 8577/82 πγεηνλνκηθή δηάηαμε 

εθ’ όζνλ ν θάθεινο πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ην Γεκνηηθό Κνηλνηηθό Σπκβνύιην ύζηεξα 

από δηαινγηθή ζπδήηεζε ησλ κειώλ ηνπ : 

 

Αποθαζίδεη Οκόθωλα  

 

Τε τορήγεζες παράηαζες ηες άδεηας τρήζες κοσζηθώλ οργάλωλ έως 03:00 π.κ. ζηο 

εζωηερηθό τώρο ηοσ Κ.Τ.Δ «ΚΑΦΔ ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟ» ηες Παπαδεκεηρίοσ 

Καιιηόπες ζηε Γεκοηηθή Κοηλόηεηα Πόρηο Υειίοσ» κε ηελ προϋπόζεζε λα κε 

δηαηαράζζεη ηελ εζστία ηωλ περηοίθωλ.   

Γηαηεξνύκε ην δηθαίσκα αλάθηεζεο ηεο αδείαο κνπζηθήο ζε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο, 

θαηαζηξαηήγεζεο πγεηνλνκηθώλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

Θα γίλεηαη ρξήζε ζηεξενθσληθνύ κεραλήκαηνο κηθξήο ηζρύνο αλάινγα κε ην ρώξν. 

 

Η παπούσα απόυαση πήπε αύξοντα απιθμό 18/2017 

 

Αυού σσντάτθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αστό σπογράυεται όπως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος: Μαλώιεο Τξηγθάθεο 

Οη Γεκοηηθού Κοηλοηηθοί ύκβοσιοη: Μέμε – Μάιακα Τνύια, Βαξζνπνύινπ – Σεξέηε Διέλε, 

Παπαζηεξγίνπ Ισάλλεο. 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ  

Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνξηνρειίνπ 

 

 

 

Μαλώιεο Π. Τξηγθάθεο 
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