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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 21ης συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς.

ΘΕΜΑ:<< :<<Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  µουσικών  οργάνων 
για  το  έτος  2011,  στο  κατάστηµα  ΄΄  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ΄΄  της 
Γιαννακούλη Μαρίας επί της Λ.Σταµάτας 2.>>. 

   Στη ∆ροσιά σήµερα, 05 ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 09.00π.µ., 
στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς συνήλθε σε 
συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο, ύστερα από την 37765/30-11-
2011  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόµιµα  µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τα άρθρο 88 παρ. 1,2 και 3 
του Ν.3852/10.
Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  νόµιµη 
απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα 
τα πέντε (5) µέλη ήτοι:

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ιωαννίδης Χαράλαµπος              
2.Μήλα Λαµπρινή                        
3.Καρκούλης Νικόλαος
4.Τεχλικίδης Μιχαήλ
5.Κωνσταντίνου Βίκτωρ

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Λιάλιαρη Καλλιόπη.

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης λέει ότι:
Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  83  του  Ν.3852/2010 
<<Αρµοδιότητες Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας>> 
παρέχεται  στα  όρια  της  περιφέρειας  του,  να 
αποφασίζει  για  την  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας 
µουσικής.
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Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2298/1994 
και  ειδικότερα  µε  το  άρθρο  41  παρ.  1ιθ΄ 
µεταβιβάστηκαν στις αρµοδιότητες των ΟΤΑ Α΄βαθµού 
µεταξύ  άλλων  και  η  έκδοση  αδειών  ίδρυσης  και 
λειτουργίας  όλων  των  καταστηµάτων  Υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος.
Η  κ.  Γιαννακούλη  Μαρία,  ιδιοκτήτρια  του 
καταστήµατος ΄΄ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ΄΄που βρίσκεται επί της 
Λ.Σταµάτας  2,  υπέβαλλε  στη  ∆.Κ.∆ροσιάς  την  µε 
αριθ.  πρωτ.  144/1-7-2011  αίτηση  µαζί  µε  τα 
απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  άδεια  χορήγησης 
µουσικών οργάνων έτους 2011.
Στη  συνέχεια  στάλθηκαν  µέσω  της  υπηρεσίας  µας 
στην  ∆/νση  Περιβαλλοντικής  Υγιεινής  και 
Υγειονοµικού  ελέγχου  Βορείου  Τοµέα  και  Αν. 
Αττικής, και το οποίο µετά από επιτόπιο έλεγχο 
έκρινε ότι το κατάστηµα πληροί τις προϋποθέσεις 
για  χορήγηση  άδειας  µουσικών 
οργάνων(στερεοφωνικού  συγκροτήµατος  µικρής 
ισχύος) µε ένταση ήχου 80db(Α) µέσα στο κατάστηµα 
µε  κλειστές  πόρτες  και  παράθυρα  και  για  τις 
επιτρεπόµενες ώρες, επίσης δεν θα έχει ηχεία ή 
οποιαδήποτε άλλη πηγή εκποµπής µουσικής έξω από 
το κατάστηµα σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 5965/11-8-
11 γνωµάτευση που µας εστάλη.
  Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο 
να αποφασίσει σχετικά.
  Ακολουθεί διαλογική συζήτηση.
Λαβών  τον  λόγο  ο  κ.  Κωνσταντίνου  Βίκτωρ-
Παναγιώτης συµφώνησε µε την εισήγηση του Προέδρου 
για την χορήγηση άδειας  λειτουργίας µουσικών  οργάνων  για 
το έτος 2011, στο κατάστηµα ΄΄ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ΄΄ της Γιαννακούλη 
Μαρίας επί της Λ.Σταµάτας 2 ,  µε την παρατήρηση ότι θα 
πρέπει να τηρηθεί κατά γράµµα ο Νόµος για την 
άδεια  λειτουργίας  µουσικών  οργάνων  και  δεν  θα 
ενοχλείται  κανένας  περίοικος.  Αν  υπάρξει 
οποιαδήποτε  διαµαρτυρία  να  ανατεθεί  άµεσα  σε 
συζήτηση η ανάκληση της άδειας.
 Επίσης και ο κ. Τεχλικίδης Μιχαήλ  συµφώνησε µε την εισήγηση 
του Προέδρου, µε την προσθήκη µόνο ότι εκεί που αναφέρει ο κος 
Κωνσταντίνου Βίκτωρ- Παναγιώτης την περίπτωση καταγγελίας , 
να  γίνεται  στα  αρµόδια  όργανα,  τα  οποία  θα  προβαίνουν  στο 
αρµόδιο έλεγχο.
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 Μετά τα παραπάνω

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το έτος 
2011,  στο  κατάστηµα  ΄΄  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ΄΄  της  κ.  Γιαννακούλη 
Μαρίας επί της Λ.Σταµάτας 2., 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 56/11 και υπογράφεται 
από όλα τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου που συµµετείχαν 
στη Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              ΜΗΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
                                  ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                  Τεχλικίδης Μιχαήλ
                                  Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτης 

     
     Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου

    Ιωαννίδης Χαράλαµπος 
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