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ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

 

Από ην Πξαθηηθό ηεο 15εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γξνζηάο. 

 

ΘΕΜΑ:Χοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ μοςζικών οπγάνυν έηοςρ 2011 ζηο 

καηάζηημα ΄΄ΕΣΙΑΣΟΡΙΟ – ΠΙΣΑΡΙΑ΄΄ ηηρ εηαιπείαρ ΣΕΧΛΙΚΙΔΗ ΜΙΧ. 

Α.Ε.. 

 

   ηη Δποζιά ζήμεπα,9 Αςγούζηος 2011 και ώπα 09.00, ζηο Δημοηικό 

Καηάζηημα ηηρ Δημοηικήρ Κοινόηηηαρ Δποζιάρ ζςνήλθε ζε ζςνεδπίαζη ηο 

Σοπικό ςμβούλιο, ύζηεπα από ηην 25408/05-08-2011 ππόζκληζη ηος 

Πποέδπος, πος επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικηικό ζηα μέλη, ζύμθυνα με ηα 

άπθπο 88 παπ. 2 και 86 ηος Ν.3852/10. 

Ππιν ηην έναπξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ διαπιζηώθηκε νόμιμη απαπηία, δηλαδή 

ζε ζύνολο ηπιών (3) μελών βπέθηκαν παπόνηα ηα ηπία (3) μέλη ήηοι: 

 

        ΠΑΡΟΝΣΔ                         ΑΠΟΝΣΔ 

1.Ησαλλίδεο Υαξάιακπνο              Καξθνύιεο Νηθόιανο 

2.Μήια Λακπξηλή                         

3.Κσλζηαληίλνπ Βίθησξ 

4.Σεριηθίδεο Μηραήι 

 

Ο θ. Σεριηθίδεο παξίζηαηαη αιιά δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ζην ελ ιόγσ 

ζέκα ζύκθσλα κε ην άξζξν 115 ηνπ Ν.3463/06 επεηδή ην ζέκα ηνλ αθνξά.  

Ο Ππόεδπορ εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εληόο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
είπε ζην ύκβνύιην όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 3852/2010 

<<Αξκνδηόηεηεο πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο>> παξέρεηαη ζηα όξηα 

ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ, λα απνθαζίδεη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. 

Δπίζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2218/1994 θαη εηδηθόηεξα κε 

ην άξζξν 41 παξ. 1ηζ κεηαβηβάζηεθαλ ζηηο αξκνδηόηεηεο ησλ ΟΣΑ Α΄ 

Βαζκνύ κεηαμύ άιισλ θαη ε έθδνζε αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

όισλ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

Έηζη ινηπόλ ν θνο Σεριηθίδεο Μηραήι λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο <<ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ – ΠΗΣΑΡΗΑ>> ηεο εηαηξείαο <<Σεριηθίδεο 

Μηρ. Α.Δ.>>, ππέβαιε ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γξνζηάο ηελ κε αξ. 

πξση.3648/17-2-11 αίηεζε καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ηελ αξηζκό 572844/3-2-11 άδεηα ηεο ΑΔΠΗ γηα ηε ρνξήγεζε κνπζηθώλ 

νξγάλσλ έηνπο 2011 ζην θαηάζηεκα <<ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ – ΠΗΣΑΡΗΑ>> πνπ 

δηαηεξεί ζηε Γξνζηά Αηηηθήο θαη επί ηεο νδνύ Αξγ. Κνκλελώλ αξ. 4. 

ηε ζπλέρεηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζηάιζεθαλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο καο, κε 

ηελ λόκηκε δηαδηθαζία, ζην Σκήκα Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο ηεο 



Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο & Τγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ Βνξείνπ 

Σνκέα & Αλαη. Αηηηθήο, πνπ εδξεύεη ζηελ Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο, θαη 

ην νπνίν κεηά από επηηόπην έιεγρν έθξηλε όηη ην θαηάζηεκα πιεξνί 

ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλσλ 

(ζηεξενθσληθνύ ζπγθξνηήκαηνο κηθξήο ηζρύνο ή ηξία έγρνξδα κνπζηθά 

όξγαλα ρσξίο εληζρπηή) κε έληαζε ήρνπ 80 dB (A) κέζα ζην θαηάζηεκα 

κε θιεηζηέο πόξηεο θαη παξάζπξα θαη γηα ηηο επηηξεπόκελεο ώξεο, 

επίζεο δελ ζα έρεη ερεία ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή εθπνκπήο κνπζηθήο 

έμσ από ηα θαηάζηεκα. 

Ζ Τπεξεζία ζαο είλαη ππεύζπλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο ησλ 

νξίσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη από άιιεο δηαηάμεηο, πιελ 

ησλ Τγεηνλνκηθώλ Γηαηάμεσλ. 

 

 

Σα ππακηικά ηηπήθηκαν από ηην κα Μελέηη Θεοδώπα 

 

Ο κ. Σεσλικίδηρ κυλςώμενορ ζύμθυνα με ηο άπθπο 115 ηος Ν. 

3463/06 απείσε από ηην τηθοθοπία ηηρ απόθαζηρ.     

Ο κ. Κυνζηανηίνος απείσε ηηρ τηθοθοπίαρ και έσει επιζςναθηεί 

ζσεηικό έγγπαθο ηος ζηα Ππακηικά ηος ςμβοςλίος όπος αναθέπει 

ηοςρ λόγοςρ αποσήρ ηος.  
 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΤΕΖΣΖΖ & ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

Τπέξ ηεο αλαβνιήο ηνπ ζέκαηνο ιόγσ πιεξέζηεξεο ελεκέξσζεο επ΄απηνύ.   

 

Ζ Απόθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζκό 38/11 θαη ππνγξάθεηαη από όια ηα 

κέιε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε πλεδξίαζε. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                ΣΑ ΜΔΛΖ  

 

 

ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ              ΜΖΛΑ ΛΑΜΠΡΗΝΖ 

                                  ΣΔΥΛΗΚΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ 

                                  ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΒΗΚΣΧΡ 

 

       Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ 

 

 

 

    Ησαλλίδεο Υαξάιακπνο  

 

 

 

 


