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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ 

                     ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
                               ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

 

Από το πρακτικό της αριθ.9ης  συνεδρίασης 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας 

 
Αριθµός απόφασης:51/2011 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παράταση ή µη ωραρίου λειτουργίας      
µουσικών οργάνων για το κατ/µα  του Ψαρά ∆ιονυσίου. 

 
                

Στην Αλεξάνδρεια και στο δηµοτικό κατάστηµα, σήµερα την  6η του µηνός Ιουλίου  του έτους 
2011, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα  19.00 µ.µ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,   τα µέλη της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αλεξάνδρειας ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 26348/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
κ. Προέδρου. η οποία επιδόθηκε  στον καθένα σύµβουλο , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).  

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των έντεκα
 (11) µελών της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας παραβρέθηκαν εννέα  (9) µέλη, 
ονοµαστικά ως εξής: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Απόστολος Ρεσινιώτης                                                                         
2.Γρηγόριος Παπαγεωργίου                                                                 1. Ιωάννης Βαρσαµόπουλος 
3.Χαράλαµπος ∆εληπάλας                 2.Βασίλειος Τζικόπουλος 
4.Αντώνιος Κίτσας 
5.Φίλιππος Τερζόπουλος   
6.  Σωτήριος Ζωγράφος                                                                
7.Γεώργιος Θεοχάρης  
8.Μενέλαος Λυµπεράκης 
9. Κων/νος Γιαννακίδης 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παρθένα Αρβανιτοπούλου , υπάλληλος του ∆ήµου, για 

την τήρηση των πρακτικών.  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος  κ.Χαράλαµπος ∆εληπάλας, µετά το πέρας της συζήτησης του τρίτου 

εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος, αποχώρησε . 
 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, που αφορά έγκριση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων   του Ψαρά 
∆ιονυσίου του Γεωργίου για το κατάστηµά του  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται επί της οδού  Ναούσης 
28 στην Αλεξάνδρεια. 
 Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της ∆.Κ. την υπ΄αριθ. 26223/29-6-2011 αίτηση του Ψαρά ∆ιονυσίου 
µε την οποία ζητά παράταση λειτουργίας της µε αριθ. πρωτ. 10632/07-04-2011 άδειας µουσικών 
οργάνων , για το κατάστηµα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται επί της οδού   Ναούσης 28 στην 
Αλεξάνδρεια.. 
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Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε την ∆.Κ. ότι σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 3 της 3/96 Αστυνοµικής 
∆ιάταξης  η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων χορηγείται µέχρι την 22.00 ώρα την χειµερινή 
περίοδο και της 23.00 ώρα την θερινή περίοδο και µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφεροµένων, ανάλογα µε το είδος των µουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση µε 
τους γύρω κατοικηµένους χώρους, για τα  κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 και 
για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι την 02.00 ώρα, µε την  προϋπόθεση ότι δεν 
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Καλείται η ∆.Κ. να αποφασίσει για την παράταση της άδειας 
λειτουργίας µουσικών οργάνων για τον παραπάνω ως εξής:   
Για όλες τις µέρες της εβδοµάδας µέχρι τις 03.00 µε την προϋπόθεση να µην διαταράσσεται η ησυχία 
των περιοίκων .  Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακληθεί . 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη  ∆ηµοτική Κοινότητα να αποφασίσουν σχετικά. 
            
                          Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 
 Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 
1.Την εισήγηση του Προέδρου της ∆.Κ. 
2.Την αίτηση του ενδιαφεροµένου 
3.Την παρ.3 του άρθρου 3 της 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης  
4.Την αριθ. 12640/ 21- 4-2011 άδεια µουσικών οργάνων  
 
 
                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ 
 
  Εγκρίνει την παράταση του ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων του Ψαρά ∆ιονυσίου 
του Γεωργίου για το κατάστηµά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» , που βρίσκεται στην οδό Ναούσης 28 στην 
Αλεξάνδρεια, έως 31-12-2011, ως εξής: 
Για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας έως τις 03.00 , µε την προϋπόθεση να µην διαταράσσεται η 
ησυχία των περιοίκων. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση θα ανακληθεί. 
 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 51. 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε 
το παρόν πρακτικό. 
 
 
            
    
 
       O Πρόεδρος                                                Τα  Mέλη   
                                                            Της ∆ηµοτικής Κοινότητας               
   
                   ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
                                                              Αλεξάνδρεια 14-7-2011 
                                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
                                                               Απόστολος Ρεσινιώτης 

                                                                  
  

 
 

 
 
 


