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Από τα πρακτικά της 5/2011 συνεδριάσεως του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου

Αριθμός Απόφασης Περίληψη

15/2011 Παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων 
καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας 
ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΥ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στη Σίνδο και στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 4:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το  
Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Σίνδου,  ύστερα  από  την  αριθ.  8378/24.3.2011 
έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  σ΄  όλα  τα  μέλη  του  Συμβουλίου, 
σύμφωνα με τις  διατάξεις  του  άρθρου 88 του Ν.3852/2010.  Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει 
νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αναγνώστου Ανδρέας, Πρόεδρος
2. Βούλγαρης Αλέξανδρος
3. Σταυρίδου Χαρίκλεια
4. Τσαβδάρης Σοφοκλής

1. Αρβανιτίδης Νικόλαος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Χαζαράκης Θεόκριτος. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Με την αριθ.  58/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση του 
ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
του Δήμου Δέλτα, ως εξής:

• Από τις 1 Ιουλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο μόνο τις Παρασκευές και 
Σάββατα συν τις επίσημες γιορτές και τις ημέρες των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 
που διοργανώνονται ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα του Δήμου, το ωράριο 
παρατείνεται έως τη 01:00΄ η ώρα.

• Για το υπόλοιπο διάστημα, το ωράριο παρατείνεται έως τις 24:00΄ η ώρα.
Η  εταιρία  ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΣ  Δ.  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.,  εκπροσωπούμενη  νόμιμα  από  τον  κ. 
Ευθυμόπουλο  Δημήτριο  του  Χρήστου,  κατέθεσε  την  αριθ.  237/7.1.2011  αίτηση  με  την 
οποία  ζητά  να  του  χορηγηθεί  άδεια  παράτασης  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  στο 
κατάστημα που διατηρεί, με τίτλο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ», επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 53, 
στη Σίνδο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά αφού ανέφερε ότι 
το Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου μας υπέβαλε την από 31/3/2011 σχετική με το θέμα 
θετική εισήγηση καθώς το φάκελο του θέματος.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  83  του  Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τ.Α’/2010),  των 
άρθρων  79  και  80  του  Ν.  3463/2006  (Φ.Ε.Κ.  114/τ.Α΄/2206)  (Δημοτικός  και  Κοινοτικός 
Κώδικας),  την  υπ’  αριθ.  3010/85/Β593  Υγ.  Διάταξη,  την  αριθ.  58/2011  απόφαση  του 
Δημοτικού  Συμβουλίου  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  παράταση  του  ωραρίου  λειτουργίας 
μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Δέλτα, την 
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αριθ. 237/7.1.2011 αίτηση της ενδιαφερομένης εταιρίας ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε., για 
χορήγηση  παράτασης  λειτουργίας  μουσικών οργάνων  στο  κατάστημά  του  υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, την από 31/3/2011 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου και 
θεωρώντας ότι το κατάστημα δεν δημιουργεί προβλήματα στην περιοχή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2011, για 
όλο το έτος μέχρι τις 24:00 και για το διάστημα 1/7/2011 έως 30/9/2011 για Παρασκευή 
και Σάββατο και τις επίσημες γιορτές και ημέρες του Δήμου έως τη 01:00 στο κατάστημα 
της εταιρίας ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με τίτλο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ», επί της οδού Μ.  
Αλεξάνδρου  53,  στη  Σίνδο,  δηλαδή  στερεοφωνικό  μηχάνημα  μικρής  ισχύος  ή  μουσικά 
όργανα  (πιάνο,  βιολί,  κιθάρα,  κ.λ.π.)  χωρίς  μεγάφωνα  και  ενισχυτή  για  τη  δημιουργία 
ευχάριστης ατμόσφαιρας στο κατάστημά του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2011.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναγνώστου Ανδρέας
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