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     Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 29ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης, που έγινε στις  30-12-2019 

Αρ. Απόφασης: 96 
 
 

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε κατεπειγόντως, λόγω 
προγραµµατισµένων εορταστικών εκδηλώσεων,,  στις 30.12.2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα  14:00 
στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη µε αρ. 
πρωτ. 88/30-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Αλέξανδρου 
Νανόπουλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  ΝΝ..  33885522//22001100  ((άάρρθθρροο  8888,,  ππααρρ..11,,  22  κκααιι  33  κκααιι  άάρρθθρροο  
8899)),, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (άρθρο 89, παρ.1,2 και 3 
και άρθρο 90)   
  
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (8) Συµβούλους : 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγγελιδάκης Σπυρίδων  
3. Βρεττάκος Αθηνόδωρος 
4. Γεωργούλης Ευάγγελος 
5. Κεχαγιά Ζωή 
6. Μακρής Χρήστος 
7. Μπουρδάκου Ρωξάνη 
8. Νταουντάκης Νικόλαος 
 
 
Απόντες είναι οι κ.κ. Αγαπητάκης Αγαπητός, Αθανασίου Ευαγγελία και Μπουκουβάλα 
Σταµατίνα  
 
 

 
Ο Πρόεδρος: Νανόπουλος Αλέξανδρος 

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΛ71ΩΞΥ-Υ6Σ



 
 

                                              ΘΕΜΑ 1o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

            Το συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αποφασίζει οµόφωνα και αποδέχεται το 
κατεπείγον της παρούσας Συνεδρίασης και του θέµατος αυτής λόγω προγραµµατισµένων 
εορταστικών  εκδηλώσεων.. 

 

            Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή µη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας 
µουσικής στο κατάστηµα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος:  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Α. Γ. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: B. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄14 
EΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ 
 
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα. 
 
            Για το εν λόγω Κ.Υ.Ε το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας είχε αποφασίσει 
οµόφωνα την αναβολή της λήψης απόφασης, προκειµένου να προσκοµιστούν νέα στοιχεία, µε 
την υπ΄αριθµ. 92/19-12-19 απόφασή του. 

 
Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας επανεξετάζει το ως άνω θέµα                     

(εξ αναβολής), ύστερα από τη λήψη νέων στοιχείων τα οποία προσκοµίστηκαν από τον κ. 
Κ.Ν. (φερόµενο ως υπεύθυνο της εν λόγω επιχείρησης) και αφορούν: α) το µε αριθµ. 
πρωτ.1020/3105/6-α΄/20-12-19 έγγραφο του Α.Τ. ∆ηµοτικού Θεάτρου σύµφωνα µε το 
οποίο κατά την διενέργεια ελέγχων που έγιναν µε χρήση ηχοµέτρου, τα αποτελέσµατα 
ήταν στα όρια της επιτρεπόµενης ηχοστάθµης και β) τα µε αριθµ. πρωτ. 1020/3105/3-
α΄/14-1-19 και 1020/3105/5-α΄/21-2-19 έγγραφα αντίστοιχων µηνύσεων του Α.Τ. ∆ηµοτικού 
Θεάτρου, µε σφραγίδα του ∆ηµοσίου Κατηγόρου, ότι τέθηκαν στο Αρχείο. 

 
Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος και ακολουθούν οι προτάσεις 

των κ.κ. Συµβούλων. 
 

            Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού συµβουλεύτηκε τις διατάξεις του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) αρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» 

όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188  (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018), την παρ. 
7 του άρθρου 5 του Ν. 4623/19, την Υγειονοµική διάταξη Α5/3010/85, το άρθρο 3 της 
Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/1996, το άρθρο 80 Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4442/2016, 
την 822/1999 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και τον Ν. 4619/2019. 
 
             Αφού είδε το µε αρ. πρωτ. 5138/17-12-19 έγγραφο της ∆/νσης Προσόδων & Εµπορίου - 
Τµήµα Έκδοσης Αδειών Κ.Υ.Ε. & Μουσικής, µε όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά καθώς και 
την µε αριθµ.1038384/29-12-17 γνωστοποίηση µεταβολής του εν λόγω Κ.Υ.Ε. 
 
            Αφού είδε την υπ΄αριθµ. 92/19-12-19  προηγούµενη απόφαση του Συµβουλίου περί 
αναβολής. 
 
            Αφού είδε τα µε αριθµ. πρωτ. 1020/3105/1-α΄/16-10-18, 1020/3105/2-α΄/24-12-18, 
1020/3105/3-α΄/14-1-19, 1020/3105/5-α/21-2-19  έγγραφα του Α.Τ. ∆ηµοτικού Θεάτρου, εκ των 
οποίων το δύο τελευταία που αφορούν στο 2019 µε σφραγίδα του ∆ηµοσίου Κατηγόρου ότι 
τέθηκαν στο αρχείο. 
 
            Αφού είδε το µε αριθµ. πρωτ.1020/3105/6-α΄/20-12-19 έγγραφο του Α.Τ. ∆ηµοτικού 
Θεάτρου σύµφωνα µε το οποίο κατά την διενέργεια ελέγχων που έγιναν µε χρήση ηχοµέτρου 
στις 25-8-19, 8-9-19 και 8-11-19, τα αποτελέσµατα ήταν στα όρια της επιτρεπόµενης 
ηχοστάθµης. 

ΑΔΑ: ΩΛ71ΩΞΥ-Υ6Σ



 
            Το Συµβούλιο της Β΄∆ηµοτικής Κοινότητας κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από 
διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος µε µειοψηφία του          
κ. Νταουντάκη Νικόλαου λόγω διαµαρτυρίας περιοίκων, όπως αυτή προέκυψε και αναγράφεται 
στα πρακτικά της 28η Κατεπείγουσας Συνεδρίασης, 
 

 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 
 

      Και εγκρίνει τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος:  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Α. Γ. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: B. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄14 
EΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ. 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 96 
 

Πειραιάς 30 ∆εκεµβρίου 2019 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 31-12-2019 

 
                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραµµατέας        
 
 
   Αλέξανδρος  Νανόπουλος      Βασιλεία Γκιουλάκη 

 

ΑΔΑ: ΩΛ71ΩΞΥ-Υ6Σ
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