
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ                    Αριθ.Απόφ.15/2015     

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το Πρακτικό της 04ης/19-06-2015 συνεδρίασης του Τοπικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα 

«ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του κου Πολύμερου Γεωργίου που βρίσκεται στην οδό 

Στρ. Πετρίτη 1 της Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Διονύσου. 

 

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19
η
 του μηνός 

Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου 

συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 14194/27-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων 

της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, για 

συζήτηση και γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας  

δ/ξης. 

 Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου της Δ.Κ.Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν 

παρόντες τέσσερις (4) από τους Συμβούλους της Δημοτικής 

Κοινότητας: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

    Ποτίδης Χρήστος                           

    Συμεωνίδης Παναγιώτης                  Τεχλικίδης Μιχαήλ 

    Ουσταμπασίδης Σταύρος 

    Ιατρίδου Μαργαρίτα 

 

 

   Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του 

Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη. 

    

   O Πρόεδρος  εισηγούμενος  στο  Τοπικό  Συμβούλιο το πρώτο θέμα  

της  ημερήσιας  δ/ξης  λέει  τα εξής: 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 

«Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» παρέχεται 

στο Συμβούλιο και στα όρια της Περιφέρειάς του, να αποφασίζει για 

τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής. 

   Έτσι λοιπόν ο κος Πολύμερος Γεώργιος, υπέβαλλε την υπ΄αριθ. 

146/31-03-2015 αίτηση με τα οριζόμενα από το νόμο δικαιολογητικά 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΦΕΚ 2496/τ.Β/4-11-2011) με την οποία 

ζητούν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων ορισμένης 



διάρκειας για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» που βρίσκεται στη Δ.Ε. 

Δροσιάς και επί  της οδού Στρ. Πετρίτη 1. 

   Η αίτηση με τα νόμιμα δικαιολογητικά εστάλησαν στο τμήμα 

Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Δ/νσης Υγειονομικού 

Ελέγχου & Περ/κής Υγιεινής Περ. Ενότητας Ανατ. Αττικής για τη 

σχετική γνωμοδότηση. 

   Η ως άνω υπηρεσία μάς έστειλε το υπ’αριθ. 1487/13-05-2015 

έγγραφο με το οποίο εισηγείται υπέρ της χορήγησης της άδειας 

μουσικών οργάνων, (στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος με 

ένταση  ήχου  80 db[A] εντός του καταστήματος), και μόνο για  τις  

επιτρεπόμενες  ώρες. 

   Εφόσον κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος 

διαπιστωθεί από υπαλλήλους της Δ/νσης Υγειονομικού ελέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής ή Αστυνομικά όργανα η υπέρβαση του ορίου 

της έντασης του ήχου, η παρούσα παύει να ισχύει και το κατάστημα 

υποχρεούται να λειτουργεί χωρίς μουσική. 

   Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 

μουσικών οργάνων ορισμένης διάρκειας στο εν΄θέματι κατάστημα.   

 

To Τοπικό Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του  Προέδρου, 

            

         Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    Ο  Μ  Ο Φ Ω Ν Α 

 

 Και εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 

ορισμένης διάρκειας, ήτοι από 1/1/2015 έως 30/06/2015, στο 

κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» που βρίσκεται στην οδό Στρ. Πετρίτη 1 της 

Δ.Ε. Δροσιάς.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 15/2015 

Το  παρών  πρακτικό  υπογράφεται  ως  ακολούθως. 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

                                    ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

    ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                    ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

                                     

 

    

                        Ακριβές  απόσπασμα 

              Ο   Πρόεδρος  του    Τοπικού  Συμβουλίου   
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