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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  6 
η
                                                                                                                                        

                                                               
 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της 1-10-2013 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης 32/2013 
                     

 

                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 1-10-2013 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. 

Σήμερα  ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε  

δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 241/19-9-2013  

πρόσκληση της  Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του  Δημοτικού 

Γραφείου Διονύσου  και επιδόθηκε  στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα 

με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα  

της ημερήσιας δ/ξης:  
 

Θέμα 1
ο
: «Προτάσεις περί του τρόπου χειρισμού των διαδικασιών για το θέμα του  

               ΤΥΠΕΤ Διονύσου.   

Θέμα 2
ο
 :Εγκριση χορήγησης άδειας μουσικής για το κατάστημα SAFE HOUSE  

Θέμα 3
ο
:Εκφραση απόψεων σχετικά με αίτηση κατοίκων για μονοδρόμηση της  

               οδού Πεζοναυτών στη Δ.Κ.Διονύσου.   

Θέμα 4
ο
:Εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν.4038/2012 και του άρθρου 83 παρ.1γ  

               του Ν.3852 

Θέμα 5
ο
:Εξέταση αιτημάτων παράτασης ταφής α) του κ.Ταμπάκη Γεώργιου για  

               τον θανόντα Ταμπάκη Γρηγόριο β) του κ.Μακρόπουλου Αθανάσιου για  

               τον θανόντα Μακρόπουλο Σώστη Ιωάννη   

Θέμα 6
ο
 :Θεατρική παράσταση της τραγωδίας «Αντιγόνη» από το Γυμνάσιο στον  

                 αρχαιολογικό χώρο του Βωμού Διονύσου.  

 

  
  

  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα  (5) μέλη του συμβουλίου 

της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.    

                                                                                                                                                           

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                   

1) Κακούρη Ιωάννα (Πρόεδρος)                                       

2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος    

3) Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννη 

4) Μπάσης Αναστάσιος του Μιχαήλ 

5)Αντάπασης Νικόλαος    

         

    Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα 

Πατσάκα  

    

 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Ι.Κακούρη ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.  
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Η Πρόεδρος κ.Ι.Κακούρη ανακοίνωσε ότι  αποσύρονται από την ημερήσια διάταξη το 1
ο
 θέμα για να γίνει 

καλύτερη διερεύνηση και το 4
ο
 θέμα διότι μπήκε εκ παραδρομής και επειδή δεν έχουμε λαϊκές αγορές 

στην Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.    
 

Αριθμός απόφασης 32/2013 

Θέμα 1
ο
: (2

ο
 στην ημερήσια διάταξη)  «Εγκριση χορήγησης άδειας μουσικής για το κατάστημα 

SAFE HOUSE»    

 

Για το 1
ο
  Θέμα  της ημερήσιας διάταξης, την εισήγηση έκανε η Πρόεδρος της  Δημοτικής Κοινότητας 

Διονύσου κ.Ι.Κακούρη     και είπε τα εξής: 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη : 

 

1) Τις διατάξεις της παρ. 1, εδάφιο β΄του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «αρμοδιότητες του 

συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» σύμφωνα με τις οποίες το συμβούλιο στα όρια της 

δημοτικής κοινότητάς του αποφασίζει για τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας μουσικής. 

2) Την υπ’ αριθμ. 22988/09-07-2013 αίτηση του κ. Φιλώτα Παπαδάκου, για τη χορήγηση αδείας 

δημόσιας εκτέλεσης μουσικής στην επιχείρησή του «ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ –ΑΝΑΨΥΧΗΣ» που βρίσκεται επί της Λεωφ. 

Διονύσου και και Βάκχων στη Δ.Κ. Διονύσου και λειτουργεί με την υπ’ αριθμ. 25238/25-7-

2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

και ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «SAFE 

HOUSΕ». 

3) Την υπ’ αριθμ. 642755/5-7-2013 άδεια της ΑΕΠΙ (ελληνική εταιρεία προς προστασία της 

πνευματικής ιδιοκτησίας Α.Ε.). 

4) Την υπ΄αριθμ. 2637/15-7-2013 έγκριση της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου της 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής περιβαλλοντικής ενότητας Ανατολικής Αττικής για χορήγηση 

αδείας χρήσης μουσικών οργάνων (στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή τριών 

εγχόρδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή) με ένταση ήχου 80dΒ(A), εντός του ως άνω 

καταστήματος και για τις επιτρεπόμενες ώρες. 

5) Την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ/Π/014.4476/14-1-2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας, σύμφωνα με την οποία παρέχονται οδηγίες για την Υγειονομική Διάταξη ΥΔγ/Γ.Π. 

οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/Τ.Β./8-10-2012 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 

επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις». 

 

Εκτός των ως άνω λάβαμε επί πλέον υπ’ όψη και την υπεύθυνη δήλωση του μηχανολόγου μηχανικού 

κ. Τηλέμαχου Πολίτη, σύμφωνα με την οποία στο ως άνω κατάστημα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα 

ηχομονωτικά μέτρα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που διέπουν τις επιχειρήσεις στις οποίες 

γίνεται πιθανά χρήση μουσικών οργάνων. 

 Επίσης εάν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος διαπιστωθεί  από υπάλληλό της 

Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ή Αστυνομικά όργανα η υπέρβαση του 

ορίου της έντασης του ήχου, [(80dΒ)A], η χορηγούμενη άδεια παύει να ισχύει και το κατάστημα 

υποχρεούται να λειτουργεί χωρίς μουσική. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα τη χορήγηση αδείας χρήσης μουσικών οργάνων 

(στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή τριών εγχόρδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή) με 

ένταση ήχου μέχρι 80dΒ(A) εντός του καταστήματος του Φιλώτα Παπαδάκου του Καλαπόθου με τον 

διακριτικό τίτλο «SAFE HOUSE», το οποίο με την υπ’ αριθμ. 25238/25-7-2013 άδεια λειτουργίας, 

λειτουργεί ως κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
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ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» και βρίσκεται επί της Λεωφόρου Διονύσου και οδού Βάκχων στη Δ.Κ. 

Διονύσου του Δήμου Διονύσου.  

Η άδεια ισχύει για τις επιτρεπόμενες ώρες λειτουργίας της επιχείρησης : Καθημερινά και Κυριακή 

08.00-24.00. Παρασκευή και Σάββατο 08.00-01.00. 

Επίσης δεν θα έχει ηχεία ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα. 

Εφόσον κατά διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης διαπιστωθεί από υπαλλήλους της Διεύθυνσης 

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. 

Η παρούσα άδεια ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα, είναι προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και 

πρέπει να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του καταστήματος. 

 

Κατόπιν   αυτού η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ  κάλεσε τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους να αποφασίσουν 

σχετικά. 

 

Το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των  διατάξεων 

της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας»,         

                                                   

                                       ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                       
                                                          

             Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, την εισήγηση της προέδρου κ.Ι.Κακούρη  

και χορηγεί την άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής (στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή 

τριών εγχόρδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή) με ένταση ήχου μέχρι 80dΒ(A) εντός του 

καταστήματος του Φιλώτα Παπαδάκου του Καλαπόθου με τον διακριτικό τίτλο «SAFE HOUSE», το 

οποίο με την υπ’ αριθμ. 25238/25-7-2013 άδεια λειτουργίας, λειτουργεί ως κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» και βρίσκεται 

επί της Λεωφόρου Διονύσου και οδού Βάκχων στη Δ.Κ. Διονύσου του Δήμου Διονύσου.  

Η άδεια ισχύει για τις επιτρεπόμενες ώρες λειτουργίας της επιχείρησης : Καθημερινά και Κυριακή 

08.00-24.00. Παρασκευή και Σάββατο 08.00-01.00. 

Επίσης δεν θα έχει ηχεία ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα. 

Εφόσον κατά διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης διαπιστωθεί από υπαλλήλους της Διεύθυνσης 

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. 

Η παρούσα άδεια ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα, είναι προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και 

πρέπει να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του καταστήματος. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ                   

                                                                                1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης) 

                                                                                2)Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννη   

                                                                                3)Αναστάσιος Μπάσης του Μιχαήλ  

                                                                                4) Αντάπασης Νικόλαος  
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                                                                           Ακριβές αντίγραφο 

      Διόνυσος 1-10-2013 

      Η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ 

 

                                                                         Ιωάννα Κακούρη  

 

 

Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Γραφείο Δημάρχου κ.Ι.Καλαφατέλη  

Κοινοποίηση : 

Ενδιαφερόμενο  


