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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
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               Απόσπασµα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  
               της 30/09/2015 

 
Αριθµ.Απόφασης 064/2015    
Αριθ. Πρακτικού:   13/2015 
 
          

      

                 Θέµα: Χορήγηση  άδειας  χρήσης  µουσικών οργάνων καθώς  
                 και  παράτασης ωραρίου  λειτουργίας αυτών,  για το  
                 κατάστηµα  ΚΑΦΕΝΕΙΟ, επί της οδού Ακριτών 21, στη  
                 ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων του ∆ήµου µας ,  
                 ιδιοκτησίας  του ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η ΘΕΟΦΙΛΟΥ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για  
                 τρία έτη. 
 

 

 
Σήµερα 30/09/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00µ.µ. στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, 
µετά από την Α.Π: 13251/25-09-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 
από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:      
 
Παρόντες: 
1.Κόπτη Ελένη 
2. Ματακίδου Μάρθα  
3. Τσοντάκη Μαρίνα  
4. Βενετικίδης Ιωάννης   
5.Καρµίρης Κωνσταντίνoς 
6. Τσιορβάλας Συµεών   
7.Καλαΐτζίδης Σαµψών  
8.Μιχαηλίδου Σοφία 
9. Ιακωβίδου Ελένη 
 
 Απόντες:  
 1.Γεννηµατάς Ιωάννης 
 2.Ταµβάκης Ιωάννης 
 
 
Η Πρόεδρος  µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Κουκουτέγου Κλεαρέττη κλάδου ∆Ε 
∆ιοικητικού.  
 
 



Η Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι: 

 

∆εδοµένου ότι  σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 1 περ. β του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», το 
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας ασκεί  την αρµοδιότητα χορήγησης αδειών λειτουργίας 
µουσικής θέτουµε υπόψη:  
  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 & 80 του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 79, 81 & 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» . 

3. Τις διατάξεις της αριθµ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης «Μέτρα για την τήρηση της κοινής 
ησυχίας» όπως ισχύει 

4. Την Υγειονοµική ∆ιάταξη Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4 Β) «Μέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας 
από θορύβους µουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων» 

5. Την αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 Υγειονοµική διάταξη (ΦΕΚ 2718 Β/8-10-2012) «Υγειονοµικοί 
όροι και προϋποθέσεις  λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών και άλλες διατάξεις» 

6. Την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (ΦΕΚ 3106/9-12-2013 

τ.Β΄) 
8. Την µε αρ.πρωτ.12915/17-9-2015 αίτηση του ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η ΘΕΟΦΙΛΟΥ  του Γεωργίου, µε 

την οποία αιτείται άδεια χρήσης µουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας αυτών (ανανέωση αδείας), για το κατάστηµα ΚΑΦΕΝΕΙΟ , επί της οδού Ακριτών 
21,  στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, για  τρία έτη. 

9. Την υπ’ αρ.7940/31-5-2013 άδεια  ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήµατος του 
10. Την υπ.αρ.13539/09-10-2014 άδεια χρήσης µουσικών οργάνων, ισχύος έως και  08-10-2015  
11. Την από 17/9/2015 Υ.∆. του αρθ.8 του Ν.1599/86 του αιτούντα ,σύµφωνα µε την παρ.5 του 

µε αρ.πρωτ.16641/10-5-2011 έγγραφου του  Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 
12. Την Υ.Ε.:9947/25-9-2014 Γνωµοδότηση της ∆/νσης Περ/κής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

Π.Ε.Θ για τη χορήγηση άδειας µουσικών οργάνων.   
13. Το µε αρ.πρωτ.3155/2015 διπλότυπο είσπραξης του ∆ήµου µας 
14. Την µε αριθµό 24/2011 Α∆Σ περί παράτασης ωραρίου µουσικής µέχρι τις 03:00 πµ, καθ’ όλη 

την διάρκεια του έτους, εντός όλων των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος του 
∆ήµου µας µε την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 

 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούµε να αποφασίσετε για τη χορήγηση άδειας χρήσης  
µουσικών οργάνων καθώς και  παράτασης ωραρίου  λειτουργίας αυτών,  για το κατάστηµα  
ΚΑΦΕΝΕΙΟ, επί της οδού Ακριτών 21, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων του ∆ήµου 
µας , ιδιοκτησίας  του ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η ΘΕΟΦΙΛΟΥ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για τρία έτη. 

 

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και 

αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση  

                                       
                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Χορηγεί  άδεια  χρήσης  µουσικών οργάνων καθώς και  παράτασης ωραρίου  λειτουργίας αυτών,  
για το κατάστηµα  ΚΑΦΕΝΕΙΟ, επί της οδού Ακριτών 21, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων του 
∆ήµου µας , ιδιοκτησίας  του ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η ΘΕΟΦΙΛΟΥ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για τρία έτη. 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 064/2015 



 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
 
Η Πρόεδρος        ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι,  01/10/2015       
 
                                                                               

Η Πρόεδρος  της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
                                      
 
 
 
 
                
                                                                                                            Κόπτη Ελένη 


