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Αριθµ. Απόφασης: 167/2012    
Αριθµ. Πρακτικού:   13/2012 

  ΘΕΜΑ
κατάστηµα

Βασίλειο

 
Σήµερα 21/11/2012 ηµέρα Τετάρτη
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε
από την Α.Π: 16770/16-11-12 έγγραφη
µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
  
Παρόντες 
1 Κεσόγλου Παύλος.                  5. Ορφανίδου
2. Γεννηµατάς Ιωάννης               6. Καϊκατζάνη
3.Πάντσης Θωµάς                        
4. Καραγιαννίδου Αναστασία        
Απόντες 
1.Θεοχαρούδης Θεοχάρης             4.Αβραµίδης
2.Τσοµπανοπούλου Μελίσα           5. Καρίκας
3.Καλτσογιάννη Γεωργία  
 

                  Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος

        
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέµα
διάταξης και έθεσε υπόψη την εξής
Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου
 
«∆εδοµένου ότι  σύµφωνα µε το άρθρο
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
µουσικής θέτουµε υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της αριθµ. 3/96 
ησυχίας» όπως ισχύει 

2. Την Υγειονοµική ∆ιάταξη Α
από θορύβους µουσικής των

3. Την αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.9696
όροι και προϋποθέσεις  λειτουργίας

4. Τις διατάξεις του άρθρου
2011) 

5. Την µε αρ. πρωτ. 14245/25
αιτείται άδεια λειτουργίας µουσικών

Κιλικίς 13-15, στη δηµοτική κοινότητα

6. Την µε αριθµ. 619073/14-
την Ελληνική Εταιρεία Προς

 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                     

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
     

menemeni.gr            

              Απόσπασµα
Από το πρακτικό
         της 21

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας 
κατάστηµα ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού Κιλκίς
Βασίλειο για το έτος 2012  

Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Γραφείο της ∆ηµοτικής
συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε

παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 
αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:              

.                  5. Ορφανίδου Στυλιανή 
               6. Καϊκατζάνη Μαρία 

             4.Αβραµίδης Μωυσής 
Μελίσα           5. Καρίκας Χρήστος 

τωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου  Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου

θέµα που οµόφωνα συµφωνήθηκε να συζητηθεί
εξής εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

του ∆ήµου µας:  

σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 1 περ. β του Ν. 3852/201
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα

∆ηµοτικής Κοινότητας ασκεί  την αρµοδιότητα χορήγησης

της αριθµ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης «Μέτρα για την

∆ιάταξη Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4 Β) «Μέτρα προστασίας της

µουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων

Γ Π οικ.96967 Υγειονοµική διάταξη (ΦΕΚ 2718 Β/8-
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών και

του άρθρου 5 της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 (

/25-9-2012 αίτηση του Καρίνα Βασίλειου του Αχιλλέα
λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα ΚΑΦΕΝΕΙΟ

στη δηµοτική κοινότητα Αµπελοκήπων 
-9-2012 άδεια για τη δηµόσια εκτέλεση µουσικής

Εταιρεία Προς Προστασίαν της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Α

                                      

Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

1/11/2012 

λειτουργίας µουσικών οργάνων σε 
Κιλκίς 13-15 στον Καρίνα 

 

Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
Κοινότητα Αµπελοκήπων, µετά 
που δόθηκε στον καθένα από τα 

συνεδρίασης. 
Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.                                            

να συζητηθεί εκτός της ηµερήσιας 
Οικονοµικών Υπηρεσιών- Τµήµα Τοπικής  

. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», το 

χορήγησης αδειών λειτουργίας 

Μέτρα για την τήρηση της κοινής 

προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας 
λοιπών καταστηµάτων» 

10-2012) «Υγειονοµικοί 
και ποτών και άλλες διατάξεις» 

2011 (ΦΕΚ 2496Β/4-11-

Βασίλειου του Αχιλλέα,  µε την οποία 
κατάστηµα ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού 

εση µουσικής που εκδόθηκε από 
Ιδιοκτησίας Α.Ε. σύµφωνα µε το 



  
Ν.2121/1993, για το χρονικό διάστηµα 1-1-2012 έως 31-12-2012 

7. Την υπ’ αρ. Υ.Ε: 10415/2-11-2012 βεβαίωση για χορήγηση άδειας µουσικών οργάνων της 
∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου  
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούµε για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για 
το κατάστηµα ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού Κιλκίς 13-15, στη δηµοτική κοινότητα Αµπελοκήπων,  
ιδιοκτησίας του Καρίνα Βασίλειου,  για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2012 έως 31-12-2012». 
 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και την 
ανωτέρω εισήγηση 

                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ  
  

Χορηγεί άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού Κιλκίς 
13-15, στη δηµοτική κοινότητα Αµπελοκήπων,  ιδιοκτησίας του Καρίνα Βασίλειου,  για το χρονικό 
διάστηµα από 1-1-2012 έως 31-12-12, επειδή συντρέχουν οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα 
νοµοθεσία προϋποθέσεις. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 167/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι,   22/11/2012         

 
                        

 Ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
                                      
                                   

                                                          Γεννηµατάς Ιωάννης  


