
                                     Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

                                      ------------------------------------- 

Από το 15
ο  

του 2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου. 

Αριθμός απόφασης 108/2012. 

                                                              Π ε ρ ί λ η ψ η 

                                                              ------------------ 

            Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στον κ. Ανδρέα Καραγιαννάκη. 

 

    Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 31 Αυγούστου 2012 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 18:00   συνήλθε σε  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, 

μετά από την με αριθμ. πρωτ. 2422/28-8-2012 πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου που δόθηκε  σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους 

καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010. 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 12 μέλη, ήτοι: 

            Παρόντες                                                                 Απόντες 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ιωάννης   Ασπράς, Πρόεδρος            1.-   Ηλίας Γαλανάκης, εκτός Κάσου 

2.-  Μαρία Φραγκούλη,  Γραμματέας      

3.-  Γεώργιος Κουριαντάκης,  Μέλος      

4.- Μηνάς      Ιερομόναχος,        ΄΄                

5.- Ιωάννης Μονδάνος,               ΄΄ 

6.- Μηνάς      Μαλανδρής,          ΄΄          

7.- Κων/νος     Μηνάς,                ΄΄ 

8.- Αντώνιος Χατζηπέτρου,        ΄΄  

9.- Εμμανουήλ Σοφίλλας,           ΄΄           

10.- Εμμανουήλ Μανούσος,         ΄΄ 

11.- Ιωάννης Νικολάου,               ΄΄ 

12.- Ευαγγελία Δημητρίου,        ΄΄ 

 

      Ο Δημοτικός Υπάλληλος Βασίλειος Βιντιάδης, τήρησε τα πρακτικά. 

       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι ο 

συμπατριώτης μας κ. Ανδρέας Καραγιαννάκης , κατέθεσε αίτηση από 03/7/2012, 

συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας μουσικής στο 

κατάστημά της (Καφετέρια), το οποίο ευρίσκεται στον οικισμό Φρυ  του Δήμου 

Κάσου και κάλεσε τo Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την χορήγηση ή μη της αδείας. 

     Το Δ.Σ. . μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου της, είδε την από 03/7/2012 αίτηση του ενδιαφερομένου και το 587941 

από 03-7-2012 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Ελληνικής Εταιρείας Προστασία 

της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε. και την με αρ. πρωτ. 5161/25-7-2012 εισήγηση 

του Τμήματος Περιβάλλοντος Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, 

 

                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι             Ο μ ό φ ω ν α   : 

 

1.- Χορηγεί στο κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ),  του κ.  ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ 

του ΜΙΧΑΗΛ, το οποίο λειτουργεί στον οικισμό ΦΡΥ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ, άδεια 

χρήσης στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος ή μέχρι δύο έγχορδων μουσικών 

οργάνων χωρίς ενισχυτή  εντός του καταστήματος από σήμερα μέχρι 31/12/2012. 



2.- Η άδεια χορηγείται για μεν την χειμερινή περίοδο μέχρι της 10:00 μ.μ. ώρας και 

για δε την θερινή μέχρι 11:00 νυκτερινής ώρας, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α.- Τα ηχεία να ευρίσκονται εντός του καταστήματος. 

Β.- Ο παραγόμενος ήχος να μην υπερβαίνει τα 80 db εντός του καταστήματος και τα 

35db εκτός αυτού. 

Γ.- Κατά την χρήση των μουσικών οργάνων οι πόρτες και τα παράθυρα θα 

παραμένουν κλειστά. Τυχόν αυθαίρετη μετατροπή του καταστήματος από 

στεγασμένο σε υπαίθριο με άνοιγμα στέγης κ.λ.π. ή μεταφορά των ηχείων στο 

ύπαιθρο απαγορεύεται. 

Δ.- Η μουσική δεν θα λειτουργεί κατά τις εκάστοτε ισχύουσες ώρες κοινής ησυχίας 

και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τυχόν παράταση του ωραρίου λειτουργίας 

μουσικής. 

 

      Η απόφαση πήρε α/α/ 108/2012. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

υπ:Ι. ΑΣΠΡΑΣ                υπ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ                υπ:Δ.Ε.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ                    

                                        υπ: Μ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ                                                          

                                        υπ: Γ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ 

                                        υπ: Ι. ΜΟΝΔΑΝΟΣ 

                                        υπ: Μ. ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ                  Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                        υπ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑΣ                        υπ : Β.ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

                                        υπ: ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 

                                        υπ: ΕΜΜ. ΣΟΦΙΛΛΑΣ 

                                        υπ: ΕΜΜ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

                                        υπ: ΕΥΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

    

                         ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                         ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ 

 

                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Γ.  ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

 

                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

 

 

 

 


