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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της συνεδρίασης
της 11/03/2011

Αριθµ. Απόφασης: 75/2011
Αριθµ. Πρακτικού: 04/2011

ΘΕΜΑ: Xoρήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικών
οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. του Aπατζίδη Θεόδωρου, «µικτό κατάστηµα
–κυλικείο µε προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου», οδός Μ. Αλεξάνδρου
48

Σήµερα 11/03/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 20:00µµ στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας,
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, µετά
από την Α.Π:2835/04-03-2011έγγραφη πρόσκληση του 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.Κεσόγλου Παύλος
2.Γεννηµατάς Ιωάννης
3.Ορφανίδου Στυλιανή
4.Πάντσης Θωµάς
5.Καραγιαννίδου Αναστασία
6 Θεοχαρούδης Θεοχάρης.
Απόντες
Ουδείς

7.Καρίκας Χρήστος
8. Αβραµίδης Μωυσής
9. Καλτσογιάννη Γεωργία
10. Καϊκατζάνη Μαρία
11.Τσοµπανοπούλου Μελίσα

Ο Πρόεδρος, µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου το
γεγονός ότι κατέθεσε στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µας αίτηση µαζί µε όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και ζητά άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικών οργάνων εντός Καταστήµατος
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος για το 2011 ο Aπατζίδης Θεόδωρος, για κατάστηµα «µικτό κατάστηµα –
κυλικείο µε προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου», οδός Μ. Αλεξάνδρου 48
Ακολούθως είπε ότι για τη χορήγηση της άδειας αυτής συντρέχουν οι προβλεπόµενες από την
ισχύουσα νοµοθεσία προϋποθέσεις, και ζήτησε από το Συµβούλιο να αποφανθεί.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη και:
1. Τις διατάξεις του ά. 79 Γ Ν.3463/2006
2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 της Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (ΦΕΚ Β 526).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 10551/2007 (ΦΕΚ Β 246).
4. Την Υγειον.∆ιάταξη Α5/3010/85 (ΦΕΚ Β 4) «Μέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας
από θορύβους µουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων»
5. Τις διατάξεις της αριθ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης: «Μέτρα για την τήρηση της κοινής
ησυχίας» όπως ισχύει.
6. Την ∆Υ/Α1/24/3893/28-09-2003 Γνωµοδότηση της ∆/νσης Υγιεινής ΝΑΘ περί µέγιστης
ηχοστάθµης
7. Τις αριθµ.12/2011 και 24/2011 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί παράτασης
ωραρίου χρήσης µουσικών οργάνων
8. Την αίτηση του αναφεροµένου στην εισήγηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία δέκα (10) θετικών ψήφων προς µία (1) λευκή ψήφο
Xoρηγεί άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικών οργάνων εντός Κ.Υ.Ε. στον Aπατζίδη
Θεόδωρο, για κατάστηµα «µικτό κατάστηµα –κυλικείο µε προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου», οδός Μ.
Αλεξάνδρου 48, επειδή συντρέχουν οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία προϋποθέσεις,
για καταστήµατα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για καταστήµατα που
λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η
ησυχία των περιοίκων.
Η ένταση της µουσικής µέσα στο κατάστηµα δεν θα ξεπερνά σε καµία περίπτωση τα 80 db[A] , η δε
παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικών θα είναι σε ισχύ για όσο χρόνο λειτουργεί άδεια λειτουργίας
µουσικής.
Λευκό ψήφισε η Σύµβουλος κα Τσοµπανοπούλου Μελίσα, δηλώνοντας ότι η προσφορά υπηρεσιών
διαδικτύου θα πρέπει να είναι δωρεάν µέσω οργανωµένων Υπηρεσιών, καθώς και του γεγονός ότι
τα καταστήµατα αυτά, µέσω του διαδικτύου, προωθούν τον τζόγο και παράνοµες δραστηριότητες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 75/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι, 14/03/2011

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας

Κεσόγλου Παύλος

