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1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ:
Χορήγηση άδειας χρήσης
μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου
λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ‘ΚΑΦΕΝΕΙΟ’,
στην οδό ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 7, στη Δημοτική
Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στην
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ για
ένα έτος.

Σήμερα 17-10-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας,
(Δημαρχείο Αμπελοκήπων), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων,
μετά από την Α.Π. 13220/12-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα
από τα μέλη, σύμφωνα με το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:
Παρόντες:
1. Κόπτη Ελένη
2. Γεννηματάς Ιωάννης
3. Ματακίδου Μάρθα
4. Βενετικίδης Ιωάννη
5. Τσοντάκη Μαρίνα
6. Μητράκας Ευάγγελος
7. Καρμίρης Κωνσταντίνoς
8. Ιακωβίδου Ελένη
Απόντες:
1. Τσιορβάλας Συμεών
2. Καλαϊτζίδης Σαμψών
3. Ταμβάκης Ιωάννης
( Δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

O Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου, Σπανού Κωνσταντία, κλάδου ΤΕ
Διοικητικού-Οικονομικού .

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Έκτακτο Θέμα, που ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα
της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι:
Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1 περ. β του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ασκεί την αρμοδιότητα χορήγησης αδειών λειτουργίας
μουσικής θέτουμε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 & 80 του του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Κύρωση του
2.
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8.
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14.

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
Τις διατάξεις των άρθρων 79, 81 & 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Τις διατάξεις της αρ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης «Μέτρα για την τήρηση της κοινής
ησυχίας» όπως ισχύει
Την Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4 Β) «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας
από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων»
Την αρ. 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»
Την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013
Τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (ΦΕΚ 3106/9-12-2013
τ.Β΄)
Την με αρ. πρωτ.11732/21-9-2016 αίτηση της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
με την οποία αιτείται άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και παράταση ωραρίου
λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ‘’ΚΑΦΕΝΕΙΟ’’ στην οδό ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 7, στη
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, για ένα έτος
Την υπ’ αριθμό 1846/22-2-2016 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματός του
Την με αριθμό 712116/19-9-2016 άδεια για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής που εκδόθηκε
από την Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε. ‘’ΑΕΠΙ‘’
σύμφωνα με το Ν.2121/1993, για το χρονικό διάστημα από 01-3-2016 έως 31-12-2016.
Την υπ΄αρ.πρ.Υ.Ε.:10202/26-9-2016 Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Π.Ε.Θ.
Το με αρ.πρωτ.2309/2016 διπλότυπο είσπραξης του Δήμου μας
Την με αριθμό 24/2011 ΑΔΣ περί παράτασης ωραρίου μουσικής μέχρι τις 03:00 πμ, καθ’ όλη
την διάρκεια του έτους, εντός όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Δήμου μας με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
To γεγονός ότι η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε
ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια χρήσης μουσικών οργάνων και ο κάτοχος αυτής, οφείλει
να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης,
νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για τη χορήγηση άδειας χρήσης
μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα
‘ΚΑΦΕΝΕΙΟ’, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 7, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας,
ιδιοκτησίας της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, για ένα έτος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Χορηγεί άδεια χρήσης μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το
κατάστημα ‘ΚΑΦΕΝΕΙΟ’, στην οδό ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 7, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων
του Δήμου μας, ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ για ένα έτος.
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 073/2016
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι, 18-10-2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΟΠΤΗ

