
 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

                  ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
       Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Tηλ.  : 2313313690   
FAX :  2313313628  
Email: c.koukoutegou@ampelokipi-menemeni.gr 
 
 

 
Αριθµ. Απόφασης:    33/2014
 
Αριθµ. Πρακτικού:    6 /2014 

 
Σήµερα 21/05/2014 ηµέρα Τετάρτη
Κοινότητας, (πρώην κινηµατογράφος
Κοινότητα Μενεµένης, µετά από την

που δόθηκε στον καθένα από τα µέλη
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
   
Παρόντες   
      

1.Μανωλόπουλος Βασίλειος
2.Τριανταφυλλίδου Γεωργία
3. Σεραφίδης Ιωάννης        
4.Ζαχαριάδου Παρασκευή
5.Αντάρης Αθανάσιος        

 
Απόντες :  Ουδείς 
           
 
  
Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλλ

∆ιοικητικού.  
 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5
εξής:     ∆εδοµένου ότι  σύµφωνα µε

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                     

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Κουκουτέγου Κλεαρέττη     

menemeni.gr            

              Απόσπασµα
Από το πρακτικό
        της 21

                     ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδεια
                     καθώς και  παράτασης  ωραρίου
                     αυτών για το κατάστηµα 
                     «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
                     παρασκευαστήριο»    επί της
                     244,  στη ∆ηµοτική Κοινότητα
                     ιδιοκτησίας  του ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΑΚΗ
                     Ο.Ε  , για το χρονικό διάστηµα
 

Τετάρτη και ώρα 18:00µ.µ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων
κινηµατογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση
µετά από την Α.Π: 6952/21-05-2014 έγγραφη πρόσκληση

καθένα από τα µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 
αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:               

Μανωλόπουλος Βασίλειος             6. Κακής Απόστολος                
ανταφυλλίδου Γεωργία             7. Μαξούλιας Παναγιώτης           

Ιωάννης                       8. Γρηγοριάδη Αρτεµισία         .                     
Παρασκευή                9. ∆ασκαλάρα Θεοδώρα     

Αθανάσιος                       10. Λαζαρίδης Γεώργιος         
            11.Μάστακας Γεώργιος 

διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Κουκουτέγου Κλεαρέττη

5ο Θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη
σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 1 περ. β του Ν. 3852/2010 (

                                      

Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

21/05/2014 

άδειας χρήσης  µουσικών οργάνων  
παράτασης  ωραρίου  λειτουργίας  
κατάστηµα  
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ χωρίς  

παρασκευαστήριο επί της οδού  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
∆ηµοτική Κοινότητα  Μενεµένης,   

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ  
χρονικό διάστηµα έως  31-12-2014. 

αίθουσα Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
συνεδρίαση η ∆ηµοτική 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 
άρθρου 88 του Ν. 3852/10. 

.                      

της συνεδρίασης. 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη κλάδου ∆Ε 

έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα  
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, 86 & 88 του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Κύρωση του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 περ. β 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.5811/23-04-2014 αίτηση του ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. του 

Σπυρίδων, µε την οποία αιτείται άδεια χρήσης µουσικών οργάνων καθώς και παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστηµα « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ χωρις 
παρασκευαστήριο»,  επί της οδού ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 244 (π.194 ΕΝΤΟΣ ΚΤΕΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ),  
στη ∆ηµοτική Κοινότητα Μενεµένης, για το χρονικό διάστηµα από 23/4/2014 έως 31/12/2014. 

9. Την υπ’ αρ. 6641/22-5-2012  άδεια  ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήµατος του.  
10. Την µε αριθµ. 667479/17-3-2014 άδεια για τη δηµόσια εκτέλεση µουσικής που εκδόθηκε από 

την Ελληνική Εταιρεία Προς Προστασίαν της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Α.Ε. σύµφωνα µε το 
Ν.2121/1993, για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2014 έως 31-12-2014. 

11. Την Υ.Ε.:4258/7-5-2014 Γνωµοδότηση της ∆ιεύθ. Περιβαλ. Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 
Π.Ε.Θ.   

12. Το µε αρ.πρωτ.1218/2014 διπλότυπο είσπραξης του ∆ήµου µας. 
13. 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 

14. To υπ.αρ.πρωτ.57904/2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. όπου ρητά αναφέρεται «Στην περίπτωση  
που η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων είναι µεγαλύτερη από τη 
χρονική διάρκεια της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισµός Συλλογικής 
∆ιαχείρισης και Προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην 
άδεια µουσικών οργάνων το εξής: ’’ Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι 
βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δηµόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισµός Συλλογικής 
∆ιαχείρισης και Προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να 
προσκοµίσει στην υπηρεσία µας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης, νέα 
έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα 
ανακαλείται ’’ ». 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούµε να αποφασίσετε για τη χορήγηση άδειας χρήσης  

µουσικών οργάνων καθώς και  παράτασης  ωραρίου  λειτουργίας αυτών,  για το κατάστηµα 
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ χωρις παρασκευαστήριο»    επί της οδού  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 244,  
στη ∆ηµοτική Κοινότητα  Μενεµένης,  ιδιοκτησίας  του ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε  , για το 
χρονικό διάστηµα έως  31-12-2014. 

 
 

 



 

 

 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και 
αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση  
                                                  
 
 
                                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 

Χορηγεί  άδεια χρήσης  µουσικών οργάνων καθώς και  παράτασης  ωραρίου  λειτουργίας 
αυτών για το κατάστηµα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο»    επί της 
οδού  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 244,  στη ∆ηµοτική Κοινότητα  Μενεµένης,  ιδιοκτησίας  του ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΑΚΗ 
ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε  , για το χρονικό διάστηµα έως  31-12-2014. 

 
 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 33/2014   
 
 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

Ακριβές απόσπασµα,  Μενεµένη, 22/05/2014  
                            
 
 
 
 
 
                               Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας                          

                                     
 
 
 
 
 

                     Μανωλόπουλος Βασίλειος                                                      


