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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΤ & ΜΘΚΡΩΝ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ 

              ΖΩΗ 
ΠΘΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ  

Σης με α/α  5
ης

/24-6-2011 σνεδρίαζης ηης Επιηροπής Ποιόηηηας Ζωής. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Α/α 

απόφασης 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΘΛΗΨΗ   Απόφασης 

9/2011 Δηζήγεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ζρεδίνπ Νένπ 

Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθώλ θαγείσλ 

Γήκνπ Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ, ζηε ζέζε 

«Ξεξόθακπνο» ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Νάμνπ. 

Η Δπηηξνπή νκόθσλα ελέθξηλε ζτέδιο Νένπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο  ησλ Γεκνηηθώλ θαγείσλ Γήκνπ 

Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ, ζηε ζέζε «Ξεξόθακπνο» ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Νάμνπ. Σν ελ ιόγσ 

ζρέδην ζα εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε-ςήθηζή ηνπ. 

10/2011 Αίηεζε ρνξήγεζεο πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 

(«Καθελείν») ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Δγγαξώλ.  

Η Δπηηξνπή ομόθωνα ρνξήγεζε ζηελ θ
α 

 Μπνπιαμή Δπδνθία ηνπ ηπιηαλνύ πξνέγθξηζε ίδξπζεο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ην νπνίν ε ελδηαθεξόκελε αηηείηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο 

«Καθελείν» ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Δγγαξώλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο νξηζηηθήο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ε αηηνύζα ζα πξνζθνκίζεη θαη ζρεηηθή εγθξηηηθή απόθαζε από ηελ Δθνξεία Νεσηέξσλ 

Μλεκείσλ. 
11/2011 Αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 

ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

Η Δπηηξνπή νκόθσλα ελέθξηλε ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζηνπο θάησζη: 

1. Penanguer Pascal, γηα ην θαηάζηεκά ηνπ «ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ-ΠΙΣΑΡΙΑ» πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή 

Μηθξήο Βίγιαο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο αγθξίνπ. Η άδεηα, πνπ  ρνξεγήζεθε κε παξάηαζε σξαξίνπ, 

ηζρύεη κέρξη ηελ 30/9/2011. 

2. Σξηαληάθπιιν Ισάλλε ηνπ Δκκαλνπήι, γηα ην θαηάζηεκά ηνπ «ΚΑΦΔ-ΔΣΙΑΣΟΡΙΟ» πνπ ιεηηνπξγεί 

ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πνηακηάο. Η άδεηα, πνπ ρνξεγήζεθε κε παξάηαζε σξαξίνπ, ηζρύεη κέρξη ηελ 

30/9/2011. 

3. αιηεξή Μαξία ηνπ Γεκεηξίνπ, γηα ην θαηάζηεκά ηεο «ΔΠΟΥΙΑΚΟ ΚΑΦΔΣΙΑΣΟΡΙΟ» πνπ ιεηηνπξγεί 

ζηελ πεξηνρή Μηθξήο Βίγιαο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο αγθξίνπ. Η άδεηα, πνπ ρνξεγήζεθε κε παξάηαζε 

σξαξίνπ, απνηειεί απηόκαηε αλαλέσζε ηεο κε αξ. πξση. 1063/4-3-2010 άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο πνπ 

είρε ρνξεγεζεί από ηνλ πξώελ Γήκν Νάμνπ ζην ελ ιόγσ θαηάζηεκα. 

                                       
            Νάμνο 27/6/2011 

Ο Πρόεδρος ηης Επιηροπής Ποιόηηηας Ζωής 

 

 

                         Σοηόμης Πρωηονοηάριος      


