
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ                    Αριθ.Απόφ. 16/2013         

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το Πρακτικό της 10ης
 
/4-10-2013 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 

 

ΘΕΜΑ 3: Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  αόριστης  

διάρκειας  στο  κατάστημα  ‘’ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  -ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ‘’  του  GIGI  

Ε.Π.Ε  με  νόμιμο  εκπρόσωπο  τον  Χρήστο  ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΛΟ. 

 

 

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4
η 

 του μηνός   Οκτωβρίου του 

έτους 2013, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00 π.μ το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, 

ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 32719/30-9-2013 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 από τους Συμβούλους της 

Δημοτικής Κοινότητας:    

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ιωαννίδης  Χαράλαμπος 

2.Μήλα  Λαμπρινή                                                     1.  Τεχλικίδης  Μιχ.     

3.Κωνσταντίνου  Βίκτωρ-Π                             2. Αντωνοπούλου-Παπαδήμα  Μ. 

 

 

Στη   συνεδρίαση   αυτή  κρατήθηκαν    τα  πρακτικά  από  την  υπάλληλο   Δ.  

Διονύσου  κ.  Σεϊντή  Μαρία. 

  O  Πρόεδρος   εισηγούμενος  στο  Τοπικό  Συμβούλιο      το  3ο  θέμα   

της  ημερήσιας   δ/ξης   λέει    ότι  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  Χρήστος  Κωνσταντέλλος   υπέβαλλε   την  υπ΄ αριθ  

249//19-9-2013  αίτηση  με  τα  οριζόμενα  από  το  νόμο  δικαιολογητικά  

[  σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  του  ΦΕΚ  2496/τ.Β/4-11-2011]  με  την  

οποία  αιτεί   τη  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  

αόριστης  διάρκειας  για  το  κατάστημα  ‘’ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  -ΜΠΑΡ-

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ’’ της  GIGI  Ε.Π.Ε  που  βρίσκεται  στη  Δ.Ε  Δροσιάς  

και  στη  οδό  Στρ. Πετρίτη  1  και  λειτουργεί  βάσει  της  αριθ. πρωτ.  

310/18-9-2012  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας. 

   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  και  έγκριση. 

Η  ως  άνω  υπηρεσία  μας  έστειλε  το  υπ΄ αριθ  3846/24-9-2013  

έγγραφο    το  οποίο  αναφέρει   ότι      εισηγούνται  τη  χορήγηση   άδειας  

χρήσης  μουσικών  οργάνων    [στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής  

ισχύος   ]  με  ένταση  ήχου  80 db [A]  εντός  του  καταστήματος  για  τις  

επιτρεπόμενες  ώρες . Επίσης  δε  θα  έχει  ηχεία  ή  οποιαδήποτε  άλλη  

πηγή  εκπομπής  μουσικής  έξω  από το  κατάστημα. 

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   εισηγούμαι  τη  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  

μουσικών  οργάνων  αόριστης  διάρκειας. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  To  λόγο  πήρε  ο  Σύμβουλος  κ.  Κωνσταντίνου   Βίκτωρ  και  είπε  ότι  

συμφωνεί  με  την  χορήγηση  της  άδειας  εφόσον  έχουν  όλα  τα   δικ/κά  

και  να  μην  ενοχλούνται  οι  περίοικοι  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους  

από  την  ένταση  του  ήχου. 



Σε  περίπτωση  μη  συμόρφωσης  μ΄ αυτά  που  ορίζει  η  νομοθεσία  η  

χορήγηση  άδειας  μουσικών  οργάνων   πρέπει  οπωσδήποτε   να  

επανεξεταστεί 

Κατόπιν  το  λόγο  πήρε  η  Αντιπρόεδρος  του  Συμβουλίου  κ.  Μήλα  και  

είπε  ότι  συμφωνεί  με  την  χορήγηση  άδειας  μουσικών  οργάνων  

εφόσον  προκύπτει  η  νόμιμη  άδεια   και  υπάρχει  έγγραφο  της  Δ/νσης  

Υγειονομικού  ελέγχου  με  την  επισήμανση  να  μην  υπερβαίνουν  τα  

οριζόμενα  στους  όρους  για  τη  χορήγηση  άδειας. 

Τέλος  ο  Πρόεδρος  πρόσθεσε  ότι  πρέπει  να  τηρείται  το  ωράριο  που  

έχει   οριστεί. 

Ο  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά. 

Το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Ενότητας   Δροσιάς,  μετά  από  διαλογική  

συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την  εισήγηση  του  Προέδρου, 

 

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

 

  Εγκρίνει  τη  χορήγηση   άδειας  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  

αόριστης  διάρκειας  για  το  κατάστημα  ‘’  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-  ΜΠΑΡ –

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ‘’   της  GIGI     Ε.Π.Ε     με  νόμιμο εκπρόσωπο  τον  

Χρήστο  ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΛΟ  του  Γεωργίου   που  βρίσκεται επί  της  οδού  

Στρ. Πετρίτη  1     στη  Δ.Κ.   Δροσιάς  του  Δήμου  Διονύσου ,  σύμφωνα   

με  τα  όσα  ορίζονται  στο  έγγραφο   της  Υγειονομικής  Υπηρεσίας. 

H   παρούσα  παύει  να  ισχύει  όταν   διαπιστωθεί  η  δημιουργία    

υγειονομικών  προβλημάτων  και  γενικά  η  μη  τήρηση  των  όρων  &  

προϋποθέσεων  της  ισχύουσας  νομοθεσίας. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αυξ.  Αριθ.  16/2013 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 



ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                ΜΗΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  

                                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΒΙΚΤΩΡ 

                                                       

 

 

       Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

 

    

    Ιωαννίδης Χαράλαμπος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


