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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για έγκριση συζήτησης θέματος  ως κατεπείγοντος 
 

    Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις  16  του  

μήνα  Ιουνίου    έτους  2020 , ημέρα της  εβδομάδας  Τρίτη   και  ώρα  13.00  συνήλθε  

σε  Τακτική  Συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου  Δημητρίου, 

ύστερα  από  την αριθμ. Πρωτ: 15853/37/12-06-2020   έγγραφη  πρόσκληση   του  

Προέδρου  αυτής . Η πρόσκληση επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής (τακτικό και αναπληρωματικό) σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 

75 του  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο  77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

   Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία, δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 9  μελών  

παρέστησαν στη συνεδρίαση  7   μέλη: 

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                      ΑΠΟΝΤΑ 

1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος 1 Γ. Ταμπακόπουλος 

2 Σ. Διαβολίτσης, Αντιδήμαρχος  2 Α. Αβραμίδου 

3 Ν. Συρράκος, Αντιδήμαρχος   

4 Ο. Σιουμπάλα, Τακτικό μέλος   

5 E. Kαντζέλη, Τακτικό  μέλος   

6 Σ. Βαμβακούσης, Τακτικό μέλος   

7 Α. Αδαμοπούλου-Πούλου, Τακτικό μέλος   

 Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Αικατερίνη 

Μαγγιώρου. 

           Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η 

Δήμαρχος – Πρόεδρος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Μαρία Ανδρούτσου, 

εισηγήθηκε την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης ως κατεπείγοντα , επειδή αυτά προέκυψαν μετά την επίδοση της πρόσκλησης 

για την εν λόγω συνεδρίαση ( άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010). 

 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ  Λήψη απόφασης για την πληρότητα των προϋποθέσεων για 

την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών 

οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   του κ. ΤΣΟΒΙΛΗ ΗΡΑΚΛΗ  

στην οδό Γκιώνη 12 και Ερατοσθένους 7-9. 

θεωρείται κατεπείγον προκειμένου το κατάστημα να έχει το συντομότερο δυνατόν τα 

έγγραφα που χρειάζεται για την νόμιμη λειτουργία του. 

ΘΕΜΑ 2ο ΕΚΤΟΣ  Λήψη απόφασης για την πληρότητα των προϋποθέσεων για 

την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών 
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οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   της εταιρείας ΔΗΜΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ  στην οδό Αγ. Δημητρίου 120. 

θεωρείται κατεπείγον προκειμένου το κατάστημα να έχει το συντομότερο δυνατόν τα 

έγγραφα που χρειάζεται για την νόμιμη λειτουργία του. 

 

  Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής. 

 Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ν’ 

αποφασίσουν σχετικά. 

  Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη της  το  ανωτέρω έγγραφο, καθώς  

και τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά ,  μετά από συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την  συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  παρακάτω θέματα εκτός ημερήσιας  

διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ  Λήψη απόφασης για την πληρότητα των προϋποθέσεων για 

την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών 

οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   του κ. ΤΣΟΒΙΛΗ ΗΡΑΚΛΗ  

στην οδό Γκιώνη 12 και Ερατοσθένους 7-9. 

ΘΕΜΑ 2ο ΕΚΤΟΣ  Λήψη απόφασης για την πληρότητα των προϋποθέσεων για 

την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών 

οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   της εταιρείας ΔΗΜΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ  στην οδό Αγ. Δημητρίου 120. 

Τα οποία θα προηγηθούν για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ε.Π.Ζ. , πήρε αύξοντα αριθμό 

74/16-06-2020 και υπογράφεται ως εξής: 

Η Πρόεδρος - Δήμαρχος                                                         Τα Μέλη 
Ανδρούτσου Μαρία                                                                Διαβολίτσης Σ. 

                                                                                               Συρράκος Ν. 

Βαμβακούσης Σ. 

        Καντζέλη Ε. 

        Σιουμπάλα Ο. 

        Αδαμοπούλου-Πούλου Α. 

          

 Ακριβές  απόσπασμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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