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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Συνεδρίαση 9
H

 /19-10-2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Αριθ. Απόφασης  17/2017 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ            

                        

                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                               

Από το πρακτικό της 19-10-2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας. 

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

έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:00 π.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από 

την με αρ. Πρωτ.32635/13-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και 

επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο  της Δ.Ε. Σταμάτας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  88  

του Ν. 3852/2010,   για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 

διάταξης : 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση  παράτασης ωραρίου της άδειας χρήσης μουσικής 

και καθορισμός χρονικού διαστήματος της παράτασης της εταιρείας Τσαγκαράκης ΙΚΕ. 

ΘΕΜΑ 2ο: Υπηρεσιακές εκταφές. 

  

 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντες. 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1)Πέππας E.                                                      1)Πέππας Γ.. 

2)Μαραθιά Α.                                             2)Χρήστου Γ. 

3)Κόκκαλης Γ.                                       

       

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δ-Διονύσου 

Λιάλιαρη Καλλιόπη. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε 

στο Συμβούλιο ότι:  
 

Η εταιρεία με την επωνυμία Τσαγκαράκης Ι.Κ.Ε., που εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον κ.Τσαγκαράκη Ευάγγελο του Ιωάννη , υπέβαλε την αριθ.πρωτ. 27699/11-9-

2017 αίτηση , με την οποία γνωστοποιεί την χρήση μουσικής και αιτείται χορήγηση 

άδειας χρήσης μουσικής με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα υγειονομικού 

ενδιιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ , το οποίο βρίσκεται επί της 

οδού  Λ.Σταμάτας αρ.37, Δ.Ε. Σταμάτας,  Δ-Διονύσου.   Το κατάστημα λειτουργεί με 

την υπ' αριθ. 10069611/24-6-2017 γνωστοποίηση. 

   Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι για χορήγηση παράτασης 

ωραρίου χρήσης μουσικής πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 28 και 

29 (παρ.1,2,3 και 4) του Ν.4442/7-12-2016. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 29 του 

Ν.4442/7-12-2016  περί απλούστευσης ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και 

μουσικών οργάνων – η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας , χωρίς να απαιτείται έκδοση  
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προηγούμενης άδειας της 3/1996 Αστυνομικής διάταξης η οποία εγκρίθηκε με 

την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β'15). Οι 

προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται Ο ενδιαφερόμενος , εφόσον προτίθεται να προβεί 

στην χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη 

γνωστοποίηση του άρθρου 28 του Ν.44442/7-12-2016 τη δήλωση χρήσης. Η χρήση 

μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 

του άρθρου3 της 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης. 

  

Το Τ.Σ. Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις 

τοποθετήσεις των συμβούλων και έπειτα από διαλογική συζήτηση    
                                                                            

  

                                                ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

να παραπεμφθεί το ανωτέρω θέμα στην Ε.Π.Ζ. , ως αρμόδια για την λήψη της σχετικής 

απόφασης.  

 

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :17 /2017 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Κοινότητας Σταμάτας                             

 

 ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                               1.ΜΑΡΑΘΙΑ Α. 

                                                                              2.ΚΟΚΚΑΛΗΣ  Γ.     
 

                                                               Ακριβές αντίγραφο 

                                                          Σταμάτα 19-10-2017                              

                                                     Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

                                                              της Δ.Ε Σταμάτας 

 

                                                             Πέππας Ευάγγελος     

                                                             

 

 

     

 

 

 

                                                                                  


