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

Από ην 13
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 88/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                        Υνξήγεζε άδεηαο κνπζηθήο ζηνλ θ.. Γεώξγην Κακπνύξε. 

                         

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 21 Ηνπιίνπ 2011 εκέξα Πέκπηε 

θαη ώξα 18:00  ζπλήιζε ζε   ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από 

ηελ κε αξηζκ. πξση. 2335/18-7-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζην 

Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ  θαη όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 12 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

 1.- Ησάλλεο Αζπξάο, Πξόεδξνο                    1.- Δκκαλνπήι νθίιιαο, εθηόο Κάζνπ 

 2.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, Αληηπξόεδξνο           

 3.- Μαξία Φξαγθνύιε, Γξακκαηέαο 

 4.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο            

 5.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄ 

 6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

 7.-  Ησάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

 8.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

 9.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ,       ΄΄  

10.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

11.-Ησάλλεο   Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

12.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,         ΄΄         

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο, 

ζεσξώληαο ην θαηεπείγνλ θαη θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ 

ζέκαηνο. 

       Σν ώκα δέρζεθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ.      

       Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  ζέκα εμέζεζε όηη ν ζπκπαηξηώηεο καο θ. Γεώξγηνο 

Κακπνύξεο ηνπ Αλησλίνπ , θαηέζεζε αίηεζε από 3/6/2011, ζπλνδεπόκελε από ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθήο ζην θαηάζηεκά ηεο (λαθ 

κπαξ), ην νπνίν επξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό Φξπ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ θαη θάιεζε ην Γ.. 

λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ή κε ηεο αδείαο. 

     Σν  Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο, είδε ηελ από 3/6/2011 αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ην 16887 από 27-5-2011 

Σηκνιόγην Παξνρήο Τπεξεζηώλ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πξνζηαζία ηεο 

Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο Α.Δ. θαη ηελ κε αξ. πξση. 4702/15-7-2011 εηζήγεζε ηνπ 

Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Τγηεηλήο & Τγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 

                                      Α π ν θ α ζ ί δ ε η             Ο κ ό θ σ λ α   : 

1.- Υνξεγεί ζην θαηάζηεκα (ΝΑΚ ΜΠΑΡ),  ηνπ θ.  ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΑΜΠΟΤΡΖ ηνπ 

ΑΝΣΩΝΗΟΤ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηνλ νηθηζκό ΦΡΤ ηνπ ΓΖΜΟΤ ΚΑΟΤ, άδεηα 



ρξήζεο ξαδηνθώλνπ, θαζεηνθώλνπ, C.D. κηθξήο ηζρύνο εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο από 

ζήκεξα κέρξη 31/10/2011. 

2.- Ζ άδεηα ρνξεγείηαη γηα κελ ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν κέρξη ηεο 10:00 κ.κ. ώξαο θαη 

γηα δε ηελ ζεξηλή κέρξη 11:00 λπθηεξηλήο ώξαο, κε ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 

α.- Σα ερεία λα επξίζθνληαη εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Β.- Ο παξαγόκελνο ήρνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 80 db εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηα 

35db εθηόο απηνύ. 

Γ.- Καηά ηελ ρξήζε ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ νη πόξηεο θαη ηα παξάζπξα ζα 

παξακέλνπλ θιεηζηά. Σπρόλ απζαίξεηε κεηαηξνπή ηνπ θαηαζηήκαηνο από 

ζηεγαζκέλν ζε ππαίζξην κε άλνηγκα ζηέγεο θ.ι.π. ή κεηαθνξά ησλ ερείσλ ζην 

ύπαηζξν απαγνξεύεηαη. 

Γ.- Ζ κνπζηθή δελ ζα ιεηηνπξγεί θαηά ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο ώξεο θνηλήο εζπρίαο 

θαη δελ ππάξρνπλ πξνϋπνζέζεηο γηα ηπρόλ παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθήο. 

 

       Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 88/2011. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ               ΣΑ ΜΔΛΖ                                       Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ: Η.ΑΠΡΑ                ππ: ΖΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΖ             ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

                                        ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ 

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ              

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΖ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                                        ππ: ΑΝ. ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΖΝΑ                            

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                         ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

 

 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

 

 

 

 


